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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.:

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-------ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.-ΤΜΗΜΑ Γ’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ Β΄

---Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
---Πληροφορίες: Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
Βορείου και
Π. Σακκοπούλου (Δ.Ε.)
O. Μαραγκού (Ε.Ε.)
Τηλέφωνα:
210 344 3272
210 344 3023

Μαρούσι, 30-9-2016
Αρ. Πρωτ. : Φ20.2/161074/Δ2

ΠΡΟΣ:

Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/ σης Χίου
(Υπόψη Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων )

ΚΟΙΝ:

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ
Βορείου και Νοτίου Αιγαίου
2. Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε. Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου (μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων Βορείου
και Νοτίου Αιγαίου)
3. Διευθύνσεις ΔΕ Λέσβου, Σάμου, Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου(Υπόψη Υπευθύνων Σχολικών
Δραστηριοτήτων)

ΘΕΜΑ: Έγκριση Διαγωνιστικού Φεστιβάλ «CINEμάθεια, 2016-2017»
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρωτ. 148330/Δ2/14-09-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 6194/09-09-2016 έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι:
Εγκρίνουμε την πραγματοποίηση κινηματογραφικού διαγωνισμού-Φεστιβάλ, με τίτλο
«Cineμάθεια, 2016-2017: μαθητικό Φεστιβάλ νησιών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου» που
διοργανώνει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου δια της Υπεύθυνης Σχολικών
Δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων των
Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, Σάμου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
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, ντοκιμαντέρ, animation, ή video clip πρωτότυπης μουσικής
δημιουργίας, διάρκειας 5 έως 10 λεπτών (περιλαμβανομένων των τίτλων). Σε κάθε είδος
ταινιών προβλέπονται δύο κατηγορίες: Γυμνασίων και Λυκείων.
Το θέμα του Φεστιβάλ είναι «Μια φωτογραφία αφηγείται…». Ειδικά για τις ταινίες
ντοκιμαντέρ υπάρχει εναλλακτικά, και το θέμα: «…“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 θα πρέπει να αποτελούν καρπό μαθητικής δημιουργίας, ατομικής ή
συλλογικής. Κάθε σχολείο μπορεί να αποστείλει μέχρι δύο ταινίες. Ταινίες των οποίων το
σενάριο, η σκηνοθεσία ή το μοντάζ θα υπογράφεται αποκλειστικά από εκπαιδευτικούς είναι

δυνατό να περιληφθούν στις προβολές του Φεστιβάλ, αλλά δεν θα συμπεριληφθούν στο
διαγωνιστικό μέρος του. Οι τεχνικές ατέλειες δεν αποτελούν κριτήριο αποκλεισμού μιας
ταινίας, παρά μόνον αν καθιστούν εμφανώς προβληματική την παρακολούθησή της. Ταινίες
που επικοινωνούν ρατσιστικά ή φασιστικά μηνύματα θα αποκλείονται.
Βραβεία θα απονεμηθούν στις τρεις καλύτερες ταινίες κάθε κατηγορίας, καθώς και στις
καλύτερες ερμηνείες αγοριού και κοριτσιού των ταινιών μυθοπλασίας. Η απονομή λοιπών
βραβείων (σεναρίου, σκηνοθεσίας, φωτογραφίας κ.τ.λ.) και ειδικών διακρίσεων επαφίεται
στην εκτίμηση της Κριτικής Επιτροπής. Επίσης, από φέτος, θεσμοθετείται βραβείο για την
καλύτερη συνοδευτική αφίσα των ταινιών, οπότε οι ενδιαφερόμενες μαθητικές ομάδες θα
πρέπει μαζί με την ταινία τους να αποστείλουν και την εκτυπωμένη αφίσα της, σε 2
αντίγραφα, μεγέθους Α3.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής
στο Φεστιβάλ, ηλεκτρονικά (ypsd@dide.chi.sch.gr ) μέχρι την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 και να
την αποστείλουν, ακολούθως, υπηρεσιακά, στη Δ.Δ.Ε. Χίου, στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου (υπόψη Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων)
Πολυτεχνείου 13 - 82100 Χίος.
Οι ταινίες των μαθητικών ομάδων με τη συνοδευτική τους αφίσα θα πρέπει να
υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017, σε DVD (2 αντίγραφα), με συστημένη
επιστολή ή courier, στην παραπάνω διεύθυνση του συντονιστικού φορέα τού Φεστιβάλ ή με τη
μορφή ψηφιακού αρχείου (mp4 ή mov), χρησιμοποιώντας κάποια κατάλληλη διαδικτυακή
υπηρεσία .
Οι μαθητικές ταινίες θα κριθούν από επιτροπή εγνωσμένου κύρους.
Το Φεστιβάλ Cineμάθεια θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο Σαββατοκύριακο του
Ιουνίου 2017, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. Η μετακίνηση των μαθητών θα γίνει με ευθύνη
των γονέων και κηδεμόνων τους.
Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και προαιρετική.

Συνημμένα: 1 φύλλο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Ι.Δ. Παντή
2. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’
3. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Γ’

