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Πανελλήνιος µαθητικός διαγωνισµός ταινιών µικρού µήκους:
«Ένας πλανήτης….µια ευκαιρία»
H ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Σερρών, στο πλαίσιο των δράσεων του Εθνικού ∆ικτύου
Αγωγής Τηλεόρασης που υλοποιεί τα τελευταία 5 χρόνια, η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, στο
πλαίσιο των δράσεων ΕΚΕ, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της ∆ράµας και η ∆ιεύθυνση
Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, συνδιοργανώνουν τον πανελλήνιο µαθητικό διαγωνισµό ταινιών µικρού
µήκους «Ένας πλανήτης… µια ευκαιρία». Ο διαγωνισµός απευθύνεται σε µαθητές δηµοτικών σχολείων (∆΄Ε΄- Στ΄ δηµοτικού), Γυµνασίων και Λυκείων της χώρας, δηµόσιων και ιδιωτικών, αλλά και ελληνόφωνων
σχολικών µονάδων της Οµογένειας που λειτουργούν στο εξωτερικό.
Σκοπός του διαγωνισµού είναι να δοθεί στους µαθητές η ευκαιρία να εκφραστούν καλλιτεχνικά, να γίνουν
δηµιουργοί, να εξοικειωθούν µε τη «γλώσσα» της κινηµατογραφικής αφήγησης και να αποκτήσουν
δεξιότητες οπτικοακουστικής αγωγής. Ακόµη να γίνουν κριτές, µελετητές και ερευνητές του περιβάλλοντός
τους και να ευαισθητοποιηθούν ως προς την ανάγκη προστασίας του πλανήτη και εξασφάλισης όρων
αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους τους κατοίκους του.
(Ενδεικτικές) Θεµατικές ενότητες του διαγωνισµού:
- περιβάλλον
- ειρήνη
- φτώχεια
- µετανάστευση
- ρατσισµός
- εκπαίδευση
- οικογένεια
- η εικόνα στη ζωή µας
- ανθρώπινες σχέσεις
- διαδίκτυο κλπ
Ποιοι µπορούν να συµµετάσχουν:
Οµάδες µαθητών της πρωτοβάθµιας (∆΄- Ε΄- ΣΤ΄ τάξης) και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ο διαγωνισµός
απευθύνεται σε δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία της χώρας µας αλλά και ελληνόφωνα σχολεία του εξωτερικού).
Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος:
- ένα µεµονωµένο τµήµα ενός σχολείου
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- µια τάξη ενός σχολείου
- µια οµάδα µαθητών από περισσότερα τµήµατα ή τάξεις ενός σχολείου
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αναλάβει την παιδαγωγική καθοδήγηση της µαθητικής οµάδας ένας ή
περισσότεροι εκπαιδευτικοί της σχολικής µονάδας.

Ποια είναι τα χρονοδιαγράµµατα του διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός ξεκινάει την 8η Νοεµβρίου 2011 και λήγει στις 29 Φεβρουαρίου του 2012. Έως την
καταληκτική του ηµεροµηνία θα πρέπει να έχουν υποβληθεί τα µαθητικά έργα στον φορέα που συντονίζει το
διαγωνισµό µε συστηµένη επιστολή ή courier στην ακόλουθη ταχυδροµική διεύθυνση:
(∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Σερρών
Για το µαθητικό διαγωνισµό «Ένας πλανήτης… µια ευκαιρία»
Κερασούντος 2, 62110 Σέρρες )
Τον Μάιο του 2012 θα ανακοινωθούν τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού και οι καλύτερες µαθητικές
εργασίες θα:




βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια βίου µάθησης και
Θρησκευµάτων.
αναρτηθούν στην πλατφόρµα www.i-create.gr της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης
παρουσιαστούν στην τηλεοπτική ζώνη της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρέπει να δηλώσουν συµµετοχή όσα σχολεία ενδιαφέρονται;
Ναι, τα σχολεία που θέλουν να λάβουν µέρος θα πρέπει να συµπληρώσουν την επισυναπτόµενη φόρµα και να
τη στείλουν µε email στο serreschools@gmail.com ή στο eke@ert.gr ως τις 15 ∆εκεµβρίου 2011. Θα λάβουν
email επιβεβαίωσης.
Υπάρχει κάποιο εκπαιδευτικό υλικό που θα µπορούσε να βοηθήσει τους µαθητές και τους
εκπαιδευτικούς τους;
Ναι, όσα σχολεία δηλώσουν συµµετοχή, θα λάβουν ηλεκτρονικά σχετικό ψηφιακό υλικό.
Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των µαθητικών ταινιών;
1.Χρονική διάρκεια: ως 10 λεπτά
2.Format ταινίας: τα µαθητικά έργα θα υποβληθούν σε 3 αντίτυπα (dvd) που πρέπει να είναι συµβατά µε τα
κοινά dvd players.
Ποιοι θα αξιολογήσουν τα µαθητικά έργα;
Καλλιτεχνική επιτροπή που θα οριστεί από τους τέσσερις φορείς που συνδιοργανώνουν το διαγωνισµό
(∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Σερρών, Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας,
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, ∆ιεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης) η οποία θα δηµοσιοποιηθεί
πριν τη λήξη του διαγωνισµού.
Σηµειώνουµε τέλος ότι:
- οι εκπαιδευτικοί θα εξασφαλίσουν έγγραφη συγκατάθεση των γονιών των µαθητών τους (θα τους
σταλεί µετά τη δήλωση συµµετοχής) για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό αλλά και την δηµόσια
προβολή των τελικών έργων στην ΕΡΤ, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της ∆ράµας, την
πλατφόρµα www.i-create.gr , την τελική εκδήλωση στο Υπουργείο Παιδείας και τις επιµορφωτικές
διηµερίδες του ∆ικτύου Αγωγής Τηλεόρασης.
- Βεβαιώσεις συµµετοχής θα λάβουν οι σχολικές µονάδες, οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί και φυσικά οι
µαθητές
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Οργανωτική Επιτροπή ∆ιαγωνισµού:
- Κρυστάλλης Χρήστος, ∆/ντής Π.Ε. Ν. Σερρών, Πούλιος Ιωάννης, εκπαιδευτικός, Συντονιστής
Εθνικού ∆ικτύου Αγωγής Τηλεόρασης, 23210 50060, serreschools@gmail.com
- Παπαδόπουλος Αντώνης, Kαλλιτεχνικός ∆ιευθυντής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους
∆ράµας, 2103300309, kinfest@dra.forthnet.gr
- Περικλής Βασιλόπουλος, ∆ηµοσιογράφος- Υπεύθυνος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΕΡΤ,
2107407070, eke@ert.gr
- Σοφία Παπαδηµητρίου, Υπ. Ψηφιακών και Κοινωνικών Μέσων ∆/νσης Εκπ. Ραδιοτηλεόρασης,
2103442869, sofipapadi@minedu.gov.gr
- Χρήστος Ραχιώτης, Υπ. Τηλεοπτικού Προγράµµατος ∆/νσης Εκπ. Ραδιοτηλεόρασης, 210344764
christosrht@yahoo.com

Ο ∆ιευθυντής Π.Ε.
Ν. Σερρών

Χρήστος Κρυστάλλης

Ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής
του Φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκους της ∆ράµας

Αντώνης Παπαδόπουλος

Η ∆ιευθύντρια της
Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Χαράλαµπος Ταγµατάρχης
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Μπέττυ Τσακαρέστου

