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   ΘΕΜΑ: «15
ο
 Διεθνές Φεζηιβάλ Κινημαηογράθοσ Ολσμπίας για Παιδιά και Νέοσς  

  και 12
η
 Εσρωπαϊκή σνάνηηζη Νεανικής Οπηικοακοσζηικής Δημιοσργίας – CAMERA ZIZANIO»  

ε απάντηςη του: 135809/Γ7/31-10-2012/Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α/ΚΠ 
 

ασ ενθμερϊνουμε ότι από 1 ζωσ 8 Δεκεμβρίου 2012  κα πραγματοποιθκεί ςτον Πφργο, τθν 

Αμαλιάδα, τα Λεχαινά τη Γαςτοφνη  και ςε άλλεσ πόλεισ τθσ Ηλείασ  το 15ο Διεκνζσ Φεςτιβάλ 

Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Παιδιά και Νζουσ. Για πρϊτθ φορά φζτοσ κα γίνουν προβολζσ και 

εκδθλϊςεισ και ςτουσ άλλουσ δυο νομοφσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, Αχαΐασ και 

Αιτωλοακαρνανίασ. το Φεςτιβάλ αυτό προβάλλονται ταινίεσ επαγγελματιϊν που ζχουν ςτο επίκεντρο τθν 

παιδικι και νεανικι θλικία.  

Παράλλθλα με το Φεςτιβάλ Ολυμπίασ πραγματοποιείται και θ 12θ Ευρωπαϊκι υνάντθςθ Νεανικισ 

Οπτικοακουςτικισ Δθμιουργίασ- CAMERA ZIZANIO. τθν CAMERA ZIZANIO διαγωνίηονται 200 ταινίεσ απ’ 

όλεσ τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Σο ελλθνικό τμιμα υπερδιπλαςίαςε φζτοσ τισ ςυμμετοχζσ ςυγκριτικά με τθν 

περυςινι χρονιά. υμμετζχουν 180 ταινίεσ από 130 ςχολεία απ’ όλθ τθν Ελλάδα.   

Σο Φεςτιβάλ πραγματοποιείται με τθν υποςτιριξθ του Τπουργείου Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, 

Πολιτιςμοφ & Αθλητιςμοφ και τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ. Τποςτθρικτζσ και ςυνεργάτεσ είναι ο 

Δήμοσ Πφργου, το Ελληνικό Κζντρο Κινηματογράφου, το ΣΕΙ Πάτρασ, το ΣΕΙ Μεςολογγίου, φορείσ 

εκπαιδευτικών Α/βάθμιασ και Β/βάθμιασ Εκπαίδευςησ, Κινηματογραφικζσ Λζςχεσ και άλλοι φορείσ. Σο  

Φεςτιβάλ ενιςχφεται και από το πρόγραμμα MEDIA τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ. Χορθγόσ επικοινωνίασ είναι θ 

ΕΡΣ, θ ΕΡΑ δίκτυο και το Δεφτερο Πρόγραμμα. Χορθγόσ διαδικτυακισ επικοινωνίασ είναι θ SEVENART. 

το διαγωνιςτικό πρόγραμμα του 15ου Φεςτιβάλ κα προβλθκοφν ταινίεσ επαγγελματιϊν, 

μυκοπλαςίασ και κινουμζνων ςχεδίων, 12 ταινίεσ μεγάλου μήκουσ και 30 ταινίεσ μικροφ μήκουσ.  το 

ξεχωριςτό τμιμα KIDs DOCS κα διαγωνιςτοφν 6 μεγάλου μικουσ και 10 μικροφσ μικουσ. Μζςω των ταινιϊν 

όλων των προγραμμάτων εκπροςωποφνται 34 χϊρεσ απ’ όλεσ τισ θπείρουσ. 

Όλεσ οι ταινίεσ ζχουν ςτο επίκεντρο τθν παιδικι και νεανικι θλικία και διαπνζονται από τισ αρχζσ που 

ζχουν θεςπίςει η UNICEF και η UNESCO για τον παιδικό και νεανικό κινθματογράφο, οι βαςικότερεσ από τισ 

οποίεσ είναι οι εξισ: 

- Εμπνζονται από αγάπθ για τον Άνκρωπο, τθ Ζωι και τθ Φφςθ. 
- Αναπτφςςουν τθν κριτικι και δθμιουργικι ςκζψθ των νζων. 
- Βοθκοφν ςτθν αλλθλοκατανόθςθ ανκρϊπων με διαφορετικι κουλτοφρα 

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ  
Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟΤ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ  
ΣΜΗΜΑ Δϋ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 

 

  

 

 

 

                       ----- 

Ανδρζα Παπανδρζου 37 
151 80  Μαροφςι 
Πλθροφορίεσ: Πθνελόπθ  ακκοποφλου 
Σθλζφωνο: 210 344 3023 
FAX: 210 344 3296    
     
   
 ΚΟΙΝ:Σαινιοθήκη τησ Ελλάδοσ 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

----- 

         Βαθμόσ Αςφαλείασ:  
         Να διατηρηθεί μζχρι: 
          Μαροφςι, 07-11-2012 
          Αρ.Πρωτ.: 138665/Γ7 
          Βαθμόσ Προτερ.  

ΠΡΟ:  

1.Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Εκπ/ςησ  όλησ τησ 
χώρασ 
2.Γραφεία χολικών υμβοφλων 
3.Δ/νςεισ Π/θμιασ και Δ/θμιασ Εκπαίδευςησ 
όλησ τησ χώρασ   
4. Τπεφθυνουσ Πολιτιςτικών Θεμάτων και      
Τπεφθυνουσ χολικών Δραςτηριοτήτων 
5.Δημοτικά, Γυμνάςια, Λφκεια & ΕΠΑΛ – ΕΠΑ 
όλησ τησ χώρασ (μζςω Δ/νςεων  Εκπ/ςησ) 



 

Αποκλείονται ταινίεσ που προωκοφν τθ βία, το ρατςιςμό, τον πόλεμο και το ςεξιςμό. 

Σόςο για το διαγωνιςτικό πρόγραμμα του 15ου Φεςτιβάλ Ολυμπίασ όςο και για το πρόγραμμα τθσ 12θσ 

CAMERA ZIZANIO, κα υπάρχουν εκτόσ από τισ διεκνείσ κριτικζσ επιτροπζσ των ενθλίκων και παιδικζσ κριτικζσ 

επιτροπζσ οι οποίεσ κα απονείμουν τα δικά τουσ βραβεία. 

Σαυτόχρονα κα πραγματοποιοφνται οι εξισ παράλλθλεσ δράςεισ: 

- κα λειτουργοφν εργαςτήρια ςκθνοκεςίασ, μοντάη, ςεναρίου, φωτογραφίασ, κινουμζνων ςχεδίων, 
καταςκευισ μάςκασ, κουκλοκεάτρου, κεάτρου ςκιϊν, κολάη κλπ. 

- κα κυκλοφορείται κακθμερινά θ εφθμερίδα Ζιηάνιο θ οποία ςυντάςςεται από παιδιά 
- κα μεταδίδεται κακθμερινά με ευκφνθ των παιδιϊν από τθ ςυχνότθτα τθσ ΕΡΑ Πφργου θ εκπομπι 

Ράδιο Ζιηάνιο 
- κα μεταδίδονται κακθμερινά μζςω διαδικτφου γεγονότα του Φεςτιβάλ και ςυνεντεφξεισ ςτο 

εξάωρθσ διάρκειασ Zizanio Live (παραγωγι των παιδιϊν) 
- κα προβάλλεται κακθμερινά πριν από τθν τελευταία προβολι του διαγωνιςτικοφ προγράμματοσ 

του Φεςτιβάλ το πεντάλεπτο Daily News (παραγωγι των παιδιϊν) 
- κα γίνονται παρουςιάςεισ βιβλίων και γνωριμία των μακθτϊν με καταξιωμζνουσ ςυγγραφείσ 
- κα υπάρχουν 2 εκκζςεισ φωτογραφίασ (ε ςυνεργαςία με τθν ΕΡΣ). 
- κα δοκοφν μουςικζσ και κεατρικζσ παραςτάςεισ 
- κα γίνουν ειδικά κινθματογραφικά αφιερϊματα 
- κα προβλθκοφν ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Μακιματα ςτο ςκοτάδι», οι καλφτερεσ παιδικζσ 

και νεανικζσ ταινίεσ ςτθν ιςτορία του κινθματογράφου, ςφγχρονεσ αλλά και κλαςικζσ, μυκοπλαςίασ και 
κινουμζνων ςχεδίων. 

Η ςυμμετοχή των μαθητών ςε όλεσ τισ προβολζσ και τισ δραςτηριότητεσ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ και τησ 
Camera Zizanio είναι δωρεάν. Ειςιτήριο 2€ υπάρχει μόνο για τισ ταινίεσ τησ ενότητασ «Μακιματα ςτο 
ςκοτάδι». 

Κακϊσ  τα παιδιά και οι νζοι είναι οι βαςικοί αποδζκτεσ των ταινιϊν και των παράλλθλων εκδθλϊςεων και 
δράςεων του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ, επιδιϊκεται θ δημιουργική ςυνεργαςία με τη ςχολική κοινότητα. 
Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ των ςχολείων να διευκολφνουν τα παιδιά που κα ςυμμετάςχουν ςτα 
κινθματογραφικά εργαςτιρια, ςτισ παιδικζσ κριτικζσ επιτροπζσ, ςτθ ςυντακτικι επιτροπι τθσ εφθμερίδασ 
Ζιηάνιο, ςτισ ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ, ςτισ κινθματογραφικζσ παραγωγζσ, ςτισ τελετζσ ζναρξθσ και λιξθσ και 
φυςικά ςτθν παρακολοφκθςθ των ταινιϊν. Ωσ εκ τοφτου και προκειμζνου να αποφευχκεί θ απϊλεια 
διδακτικϊν ωρϊν, καλοφνται τα ενδιαφερόμενα για ςυμμετοχι ςτο φεςτιβάλ ςχολεία να προγραμματίςουν για 
τισ ςυγκεκριμζνεσ θμερομθνίεσ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ με τισ μετακινιςεισ 
νομοκεςίασ που ιςχφει αντιςτοίχωσ για τθν Πρωτοβάκμια και τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. 

Σα ςχολεία που επικυμοφν με δικά τουσ ζξοδα να πραγματοποιιςουν εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ και 
να παρακολουκιςουν τισ εκδθλϊςεισ του 15ου Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Παιδιά και 
Νζουσ και τθσ 12θσ Ευρωπαϊκισ υνάντθςθσ Νεανικισ Οπτικοακουςτικισ Δθμιουργίασ-Camera Zizanio, 
παρακαλοφνται να επικοινωνιςουν άμεςα με τουσ υπευκφνουσ του Φεςτιβάλ. τοιχεία επικοινωνίασ: 

ΑΘΗΝΑ: Ρόδου 18 - ΣΚ 11252 - Σηλ. 210 8664470, fax 210 8662344, email: festival@olympiafestival.gr  
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: www.neanikoplano.gr  
   

 Παρακαλοφμε να ενθμερϊςετε τα ςχολεία τθσ αρμοδιότθτάσ ςασ. 
 

   Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ  

 

            ΕΤΣΑΘΙΑ ΦΟΤΕΚΗ  

 
  Εςωτερική διανομή 
  Διεφκυνςθ ΕΠΕΔ: - Σμιμα Δϋ Αιςκθτικισ Αγωγισ (Αρ. Πρωτ: 465/1-11-2012 ) 
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