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             H Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της 
Δράμας, η Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
η ΝΕΡΙΤ (Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ, Τηλεόραση) συνδιοργανώνουν τον 5ο Πανελλήνιο Μαθητικό 
Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους «Ένας πλανήτης… μια ευκαιρία». Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε 
μαθητές δημοτικών σχολείων (Δ΄- Ε΄- Στ΄ δημοτικού), Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας, δημόσιων και 
ιδιωτικών.  
 

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. Ο διαγωνισμός προωθεί τους βασικούς άξονες του 
«Κοινωνικού Σχολείου» και συγκεκριμένα:  
 
 

 Άθληση – Δια Βίου Άσκηση 

 Διατροφή 

 Ολυμπισμός 

 Διαδίκτυο 

 Αισθητική 

 Ρατσισμός 

 Χουλιγκανισμός 

 Ναρκωτικά 

 Κάπνισμα & Αλκοόλ 

 Πρόληψη ατυχημάτων 
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Το θέμα της ταινίας μικρού μήκους είναι ελεύθερη επιλογή των δημιουργών, μαθητών και 
εκπαιδευτικών.  
 
Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν: 
Ομάδες μαθητών της πρωτοβάθμιας (Δ΄- Ε΄- ΣΤ΄ τάξης) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (όλων των 
τάξεων). Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος: 

- ένα μεμονωμένο τμήμα ενός σχολείου 
- 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 στις 15 Σεπτεμβρίου 2014 και λήγει στις 2 Μαρτίου του 2015. Έως την καταληκτική 
του ημερομηνία θα πρέπει να έχουν υποβληθεί (σε 2 αντίτυπα) τα μαθητικά έργα στον φορέα που 
συντονίζει το διαγωνισμό με συστημένη επιστολή ή courier στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: 
(Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών 
Για το μαθητικό διαγωνισμό «Ένας πλανήτης… μια ευκαιρία» 
 Κερασούντος 2, 62110 Σέρρες ) 
Τον Απρίλιο του 2015 θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και οι καλύτερες μαθητικές 
εργασίες θα: 
 

 βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων.  
 αναρτηθούν στην πλατφόρμα www.i-create.gr  της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης 
 αναρτηθούν σε ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών 

Ακόμη κάποιες από τις βραβευμένες ταινίες θα προβληθούν στο Φεστιβάλ Δράμας το Σεπτέμβριο 
του 2015 
 

Πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή όσα σχολεία ενδιαφέρονται; 
Ναι, τα σχολεία που θέλουν να λάβουν μέρος θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής με ένα 
απλό email στο mtainies@gmail.com ως τις 1 Δεκεμβρίου 2014. Θα λάβουν πίσω το λινκ μιας ηλεκτρονικής 
φόρμας συμμετοχής.  
 
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 (χωρίς τους τίτλους αρχής και τέλους) 
2.Format ταινίας: τα μαθητικά έργα θα υποβληθούν σε 2 αντίτυπα (dvd) που πρέπει να είναι συμβατά με 
τα κοινά dvd players. 
 
 
Θα αξιολογηθούν μόνο οι ταινίες μικρού μήκους; 
Από το σχολικό έτος 2014-15 ειδικές επιτροπές θα αξιολογήσουν παράλληλα (και ανεξάρτητα από την 
μαθητική ταινία) 
 

- τα εξώφυλλα των ταινιών των μαθητών (ως προς την καλλιτεχνική τους αξία) 

http://www.i-create.gr/
mailto:mtainies@gmail.com
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- την πρωτότυπη μουσική που θα γραφεί για τις μαθητικές ταινίες 
Στην τελική εκδήλωση βράβευσης, παράλληλα με τις ταινίες μικρού μήκους που θα διακριθούν, θα 
βραβευθούν και τα καλύτερα εξώφυλλα των ταινιών όπως και τα καλύτερα πρωτότυπα μουσικά κομμάτια 
που θα γραφούν ειδικά για τον διαγωνισμό.  
 
 
Ποιοι θα αξιολογήσουν τα μαθητικά έργα; 
Καλλιτεχνική επιτροπή που θα οριστεί από τους φορείς που συνδιοργανώνουν το διαγωνισμό (Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, Διεύθυνση 
Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΝΕΡΙΤ) η οποία θα δημοσιοποιηθεί πριν τη λήξη του διαγωνισμού.  
 
 
Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί όροι που πρέπει να προσέξουν οι σχολικές μονάδες; 
Τα σχολεία που θα δημιουργήσουν ταινίες και θα συμμετάσχουν μ’ αυτές στον διαγωνισμό, δεν μπορούν 
στη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-15 να συμμετέχουν σε άλλον κινηματογραφικό διαγωνισμό. Ακόμη 
δεν έχουν δικαίωμα να τις αναρτήσουν στο διαδίκτυο μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησής τους από την 
καλλιτεχνική επιτροπή. Διευκρινίζουμε ακόμη ότι η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων των μαθητών είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση ώστε οι μαθητές να παίζουν ως ηθοποιοί στις ταινίες. Στην περίπτωση μη 
συμφωνίας των γονέων, οι μαθητές μπορούν να αξιοποιηθούν σε άλλα κομμάτια της κινηματογραφικής 
δημιουργίας (μοντάζ, σκηνοθεσία, μουσική, σκηνικά, φωτογραφία κλπ). Τα έντυπα της έγγραφης 
συγκατάθεσης δε θα σταλούν στην Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού, αλλά θα διατηρηθουν στο 
αρχείο των σχολείων. Τέλος πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν έχετε το δικαίωμα χρήσης μουσικής στις ταινίες 
σας για την οποία υπάρχει ζήτημα πνευματικών δικαιωμάτων παρά μόνο με την άδεια του δημιουργού ή 
της ΑΕΠΙ.  
 
 
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 στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, την πλατφόρμα 
www.i-create.gr,  την τελική εκδήλωση στο Υπουργείο Παιδείας, τις Κινηματογραφικές Εβδομάδες 
Μαθητικών Ταινιών Μικρού Μήκους της Δ/νσης Π.Ε. Σερρών, το ειδικό κανάλι που έχει 
δημιουργηθεί στο youtube και τις επιμορφωτικές διημερίδες του Εθνικού Δικτύου 
Οπτικοακουστικής Αγωγής.  
 

- Βεβαιώσεις συμμετοχής (ψηφιακές) θα λάβουν οι σχολικές μονάδες, οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί 
και φυσικά οι μαθητές 

 
 
Οργανωτική Επιτροπή Διαγωνισμού: 

- Ξυλόκοτα Αναστασία, Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΣΕΠΕΔ, t05sde1@minedu.gov.gr, 2103443222 
- Παπασταμόπουλος Ξενοφώντας, Δ/ντής Π.Ε.  Σερρών, mail@dipe.ser.sch.gr, 2321047500 
      Πούλιος Ιωάννης, εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Σερρών, 2321047515,       
 mtainies@gmail.com 
- Παπαδόπουλος Αντώνης, Σκηνοθέτης, Kαλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 

Μήκους Δράμας, 2103300309, kinfest@dra.forthnet.gr  
- Χαριοπολίτου Αικατερίνη, Διευθύντρια Δ/νσης Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, 2103443767, 

cathchariopolitou@yahoo.gr  
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Παπαδημητρίου Σοφία, Στέλεχος Δ/νσης Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, 2103443042, 
sofipapadi@minedu.gov.gr  

- Ανδριοπούλου Ειρήνη, Σχεδιάστρια-Αναλύτρια προγραμμάτων της ΝΕΡΙΤ, 
ireneandriopoulou@gmail.com, 2106075175 

- Δελιοτζάκης Μένης, Σκηνοθέτης της ΝΕΡΙΤ, mdeliotzakis@hprt.gr, 2106092314 
 
  

 
         Η Διευθύντρια         Ο Διευθυντής Π.Ε.                             Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής                                                   
 της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής                   Σερρών                                         του Φεστιβάλ Ταινιών 
          Ραδιοτηλεόρασης                     Μικρού Μήκους της Δράμας 
 
 
     Αικατερίνη Χαριοπολίτου  Ξενοφών Παπασταμόπουλος                    Αντώνης Παπαδόπουλος                                              
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