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Θεσσαλονίκη, 8.1.2014 

                                                                                                            Αριθμ. πρωτ. 2 

 

                                                          Προς 

                                                                τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων 

των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης               

της επικράτειας 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαγωνισμό ταινίας μικρού μήκους 

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Σας ευχόμαστε μία Καλή και Δημιουργική Χρονιά! 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη 

Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση (ΕΠΑΔΙΠΕ, http://paratiritirio.web.auth.gr) σε 

συνεργασία με το Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ 

(http://www.film.auth.gr) συμμετέχοντας στην ευρύτερη κίνηση ευαισθητοποίησης των 

πολιτών και των μαθητών πάνω σε ζητήματα πολιτισμικής ετερότητας και κοινωνικής 

δικαιοσύνης προκηρύσσει διαγωνισμό για τη δημιουργία ταινίας μικρού μήκους με 

θέμα: 

«Χτίζοντας ένα πολύχρωμο σχολείο» 

 

Στον διαγωνισμό καλούνται να λάβουν μέρος μαθητές και μαθήτριες από την Α/βάθμια 

και Β/βάθμια Εκπαίδευση. 

 

Η ταινία θα αξιολογηθεί από κριτική επιτροπή. Οι έξι (6) καλύτερες ταινίες (3 

Α/βάθμια, 3 Β/βάθμια) θα παρουσιαστούν σε ημερίδα, στην οποία θα φιλοξενηθούν 

και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις. 

 

Για τις τρεις πρώτες ταινίες θα υπάρξουν τιμητικά δώρα και για τις τρεις επόμενες 

τιμητικοί έπαινοι. 

 

Η ταινία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω προδιαγραφές: 

 Να είναι Μυθοπλασία ή Κινούμενα σχέδια (animation) ή Πειραματική και να 

μην υπερβαίνει σε διάρκεια τα επτά (7’) λεπτά. 

 

HELLENIC OBSERVATORY FOR INTERCULTURAL EDUCATION 

http://paratiritirio.web.auth.gr/
http://www.film.auth.gr/


 
       Θεσσαλονίκη                            τηλ.+30 2310 243083                         email: paratiritirio@edlit.auth.gr 

 

 Η διαχείριση του θέματος της ταινίας είναι ελεύθερη στην κρίση, τη 

δημιουργικότητα και το ταλέντο των δημιουργών. Δεν υπάρχει περιορισμός 

στον τρόπο με τον οποίο θα γυριστεί.  

 

 Η ταινία θα πρέπει να αποσταλεί σε DVD (PAL) μέχρι και την Παρασκευή 

11.04.2014 με ταχυμεταφορά (courier), με την ένδειξη για τον διαγωνισμό φιλμ 

του ΕΠΑΔΙΠΕ στην παρακάτω διεύθυνση: 

 

Αρμενοπούλου 34 

54 635 Θεσσαλονίκη 

(4ος όροφος) 

 

Υπόψη κ. Βίκης Παπαγρηγορίου  

τηλ. επικοινωνίας 2310243083 

 

 Στην ταινία όπως και στο φάκελο αποστολής θα πρέπει να αναγράφονται τα 

στοιχεία του υπεύθυνου (δηλ. ενός ενήλικου για επικοινωνία, δασκάλου ή 

καθηγητή), καθώς και τα στοιχεία του σχολείου με πλήρη διεύθυνση και 

τηλέφωνα επικοινωνίας. 

 

 Αν η ταινία επιλεγεί για να προβληθεί σε θεατρική προβολή, θα πρέπει να 

αποσταλεί μια κόπια προβολής σε σκληρό δίσκο ή σε USBflashMemoryStick.  

 

Η αποστολή της ταινίας σημαίνει και αποδοχή της κρίσης της Επιτροπής (για προβολή ή 

μη προβολή της ταινίας). 

 

Η παράδοση της ταινίας στην Επιτροπή δηλώνει ότι οι δημιουργοί της συγκατατίθενται 

σε οποιαδήποτε προβολή της κρίνει απαραίτητη η Επιτροπή.  

 

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Ευελπιστούμε στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των σχολείων σας. 

Θα είμαστε σε διαρκή επαφή! 

 

E-mail επικοινωνίας: angelkil@del.auth.gr  (Αγγελική Κοιλιάρη, Καθηγήτρια ΑΠΘ) 

              vpapa@uowm.gr       (Βασιλική Παπαδοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια 

                       ΠΔΜ) 
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