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, 2018-2019

Μετά την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο
κινηματογραφικό μαθητικό Πρόγραμμα-Φεστιβάλ Βορείου και Νοτίου Αιγαίου «CINEμάθεια, 2019»
(ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠ.Π.ΕΘ., με αρ. πρ.: 26-7-2018/Φ20.2/ 127413 /Δ2), σας ενημερώνουμε για τις συμμετοχές από
σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων,
επισυνάπτοντας το σχετικό πίνακα.
Υπενθυμίζουμε ακόμη ότι οι ολοκληρωμένες ταινίες των μαθητικών ομάδων, όπως και οι
συνοδευτικές τους αφίσες –εφόσον, βέβαια, οι ομάδες επιθυμούν να συμμετάσχουν και στο διαγωνισμό
αφίσας- θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 26 Απριλίου 2019, 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), χρησιμοποιώντας κάποια κατάλληλη διαδικτυακή υπηρεσία
(π. χ. weTransfer).
Ακολούθως, με συστημένη επιστολή ή courier, θα πρέπει να αποσταλούν, επίσης, στην
ταχυδρομική διεύθυνση του συντονιστικού φορέα τού Φεστιβάλ (Δ. Δ. Ε. Χίου, υπόψη: Σ.Τσιροπινά):
1. η (οι) ταινία (-ες) σε DVD (2 αντίγραφα)
2. τα 2 εκτυπωμένα αντίγραφα των αφισών
3. κατάσταση όλων των συντελεστών της ταινίας (εκπαιδευτικών και μαθητών)
και της εργασίας που είχαν αναλάβει

Η ανώτατη συνολική διάρκεια κάθε ταινίας –περιλαμβανομένων και των τίτλων της– έχει ορισθεί
στα 10’ (δέκα λεπτά).

Στο απεσταλμένο ηλεκτρονικό αρχείο (την ταινία δηλ. 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 να περιληφθεί στους τίτλους της 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)
Η Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ, από κοινού με την υπεύθυνη του Προγράμματος Φεστιβάλ, κ. Στέλλα Τσιροπινά, θα αντιμετωπίσει όλα όσα σχετίζονται με την τήρηση των ημερομηνιών τής
αποστολής των ταινιών, όπως, επίσης, και την τήρηση των όρων συμμετοχής (ως προς το θέμα, τη διάρκεια
και τις προδιαγραφές των ταινιών), έχοντας, ακόμη, τη μέριμνα να ενημερωθούν -μέχρι την Τετάρτη, 15
Μαΐου 2019- τα σχολεία που θα έχουν υποβάλλει τις ταινίες τους, για την τελική δυνατότητα συμμετοχής
τους στο διαγωνιστικό Φεστιβάλ ή όχι , σύμφωνα με τα παραπάνω.
Για τις σχολικές ομάδες που θα τιμηθούν με το πρώτο βραβείο στην κατηγορία τους, το έπαθλο θα
είναι μία ψηφιακή βιντεοκάμερα με τη συνοδευτική της κάρτα μνήμης, εφόσον, βέβαια, σε κάθε
κατηγορία (μυθοπλασία/ντοκιμαντέρ, Γυμνασίων και Λυκείων, Ειδικών σχολείων) θα διαγωνίζονται
δεκαπέντε -τουλάχιστον- μαθητικές ομάδες με αντίστοιχες ταινίες. Σε όλες τις βραβευθείσες ταινίες
απονέμονται επιλεγμένα βιβλία και άλλα αναμνηστικά, κλακέτες ή τετράδια σεναρίων, ενώ σε όλες τις
σχολικές συμμετοχές, ανεξαιρέτως, επιδίδονται ή αποστέλλονται τιμητικά αναμνηστικά διπλώματα του
Φεστιβάλ: «CINEμάθεια, 2018-2019».
Το Φεστιβάλ «CINEμάθεια, 2018-2019…» θα διεξαχθεί -εφόσον, βέβαια, δεν υπάρξουν απρόβλεπτα
εμπόδια- το τελευταίο διήμερο του Ιουνίου 2019 (29, 30) με την πιθανή προσθήκη μίας ακόμη ημέρας (28
Ιουνίου). Η οριστικοποίηση των ημερομηνιών και η γνωστοποίηση του δημόσιου χώρου της διεξαγωγής του
θα είναι έγκαιρη, προκειμένου να καταστεί δυνατή και η παρακολούθησή του από μαθητικές ομάδες των
νησιών του Β. και Ν. Αιγαίου. Στην περίπτωση αυτή, η μετακίνηση και διαμονή των ομάδων αυτών θα
πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.
Υπογραμμίζεται, ακόμη, ότι για τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο Πρόγραμμα-Φεστιβάλ -η
οποία είναι προαιρετική- απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων τους, με τη μορφή
Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία κατατίθεται στη Δ/νση των σχολείων και περιέχει τη συγκατάθεση τού γονέα
ή κηδεμόνα τόσο για τη συμμετοχή του μαθητή ή της μαθήτριας στην ταινία, όσο και για την πιθανή
ανάρτησή της σε ηλεκτρονικό μέσο (π.χ. ιστοσελίδα του Οργανωτικού Φορέα), είτε ως υποβληθείσας
ταινίας στο Φεστιβάλ είτε ως διακριθείσας.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο χαρακτήρας και ο σκοπός της χρήσης των έργων είναι αποκλειστικά
εκπαιδευτικός και, σε καμία περίπτωση, ο Οργανωτικός Φορέας του διαγωνιστικού Φεστιβάλ δεν
αποκομίζει έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ. τ. λ.). Αναφορικά, δε, με τα

πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά
δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ 25, τ. Α΄, 04.03.1993] - άρθρα: 1 «Πνευματική ιδιοκτησία», 3
«Το περιουσιακό δικαίωμα», άρθρο 4 «Το ηθικό δικαίωμα» και άρθρο 12 .
Με την προσδοκία, λοιπόν, ότι τα θέματα του φετινού Φεστιβάλ: «Μια ιστορία εμπνευσμένη από
ένα ποίημα, τραγούδι, διήγημα, παραμύθι ή θρύλο…» (ταινίες μυθοπλασίας/ντοκιμαντέρ/animation/videoclip) και «…Κεντώντας το δέντρο της μνήμης» (εναλλακτικά, για τις ταινίες ντοκιμαντέρ) θα αποτελέσουν
πηγή έμπνευσης και προβληματισμών για τις μαθητικές ομάδες, αλλά και αφετηρία απόκτησης ποικίλων
γνώσεων ή καλλιέργειας δεξιοτήτων, είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις σε πιθανά ερωτήματα.
Η Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων/
Φεστιβάλ «Cineμάθεια, 2019»

Η Διευθύντρια Εκπαίδευσης
Δ.Δ.Ε. Χίου

Τ. Υ.

Τ. Σ. Υ.

Στέλλα Τσιροπινά

Ευτυχία Βλυσίδου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: -Πίνακας συμμετοχών
-Λογότυπο προγράμματος-φεστιβάλ «CINEμάθεια, 2017»

