
 
 
 
 

 
 

 

 
                 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ  
            Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Δ/ΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
        Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ B’ 
 Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ Β΄ 
    Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ  Β’ 

 

 
  

        ΚΟΙΝ:     1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης της χώρας 
          
           2. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας 
                Για Παιδιά και Νέους 
               Ρόδου 18 – 112 52 Αθήνα 

              e-mail: festival@olympiafestival.gr 

 
 

ΘΕΜΑ: «21
ο
 Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους» 

Σχετ. έγγραφο: το με  αρ. πρ. 126982/Δ2/ 25-7-2018 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου 

 
Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 32/19-07-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, 
εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2018-2019 η υλοποίηση από  1  έως 8 Δεκεμβρίου 2018  του 21ου 
Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους που θα πραγματοποιηθεί στον 
Πύργο, την Αμαλιάδα, τα Λεχαινά, τη Γαστούνη  και σε άλλες πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
καθώς και στην Αθήνα. 

Στο Φεστιβάλ  προβάλλονται περίπου 70 ταινίες επαγγελματιών που έχουν στο επίκεντρο την παιδική 
και νεανική ηλικία και άλλες 100 στα αφιερώματα και τις παράλληλες εκδηλώσεις. Όλες οι ταινίες 
διαπνέονται από τις αρχές που έχουν θεσπίσει η UNICEF, η UNESCO και άλλοι διεθνείς οργανισμοί για τον 
παιδικό και νεανικό κινηματογράφο. Ταυτόχρονα πραγματοποιούνται εργαστήρια σκηνοθεσίας, μοντάζ, 
animation, κινηματογραφικής  γραφής κ.λπ. Καθώς τα παιδιά και οι νέοι είναι οι βασικοί αποδέκτες των 
ταινιών και των παράλληλων εκδηλώσεων και δράσεων του Φεστιβάλ, επιδιώκεται η δημιουργική 
συνεργασία με τη σχολική κοινότητα, ωστόσο σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή των σχολείων είναι 
προαιρετική. Ειδικότερα, οι δράσεις του Φεστιβάλ απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες της Π/θμιας 
και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των μαθημάτων του Προγράμματος 
Σπουδών και προαιρετικών σχολικών δραστηριοτήτων –προγραμμάτων. Τα εργαστήρια υλοποιούνται από 
αναγνωρισμένους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών σε όλες 
τις προβολές και τις δραστηριότητες του Φεστιβάλ είναι δωρεάν. Ο προβλεπόμενος χρόνος για τη  
συμμετοχή των μαθητών/τριών στα κινηματογραφικά εργαστήρια ή στις προβολές του φεστιβάλ είναι 
περίπου 2-3 διδακτικές ώρες, για  5 ημέρες. Συγκεκριμένα, από 1 έως 8 Δεκεμβρίου 2018 θα υλοποιηθεί το 
διαγωνιστικό πρόγραμμα και τα εργαστήρια. Οι προβολές των ταινιών για τα σχολεία εκτείνονται από 29 
Νοεμβρίου έως 21 Δεκεμβρίου 2018. Οι δράσεις και οι προβολές θα υλοποιούνται εκτός σχολείου στα εξής 
σημεία και πόλεις: Θέατρο Απόλλων, Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Πύργος-Ηλείας) και 
στην Αμαλιάδα, τη Γαστούνη, τα Λεχαινά και άλλες πόλεις της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος καθώς και την 
Αθήνα. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα πραγματοποιούνται οι εξής παράλληλες δράσεις: 

 θα λειτουργούν εργαστήρια σκηνοθεσίας, μοντάζ, σεναρίου, φωτογραφίας, κινουμένων σχεδίων κλπ. 

 θα κυκλοφορείται καθημερινά η εφημερίδα Ζιζάνιο η οποία συντάσσεται από παιδιά 

 θα μεταδίδεται καθημερινά με ευθύνη των παιδιών από τη συχνότητα τοπικού ραδιοφωνικού 

σταθμού η εκπομπή Ράδιο Ζιζάνιο 

Ανδρέα Παπανδρέου 37 
151 80 -  Μαρούσι 
Πληροφορίες:     Τζιντάνου Β. (Π.Ε.) 
                              Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)  
                              Σακκοπούλου Π. (Δ.Ε.) 
  Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.) 
       Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.) 
 Τηλέφωνο:         210-344 3272. (Δ.Ε.) 
                              210-344 3023. (Δ.Ε.) 
   210-344 2212. (Ε.Ε.) 
  
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
----- 

 Βαθμός Ασφαλείας:  
 Να διατηρηθεί μέχρι: 
 Μαρούσι, 28-8-2018  
  Αρ.Πρωτ.: Φ20.2/ 139661 /Δ2 
   

ΠΡΟΣ:  

1. Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης της 
χώρας  
 2. Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε.  της χώρας 
(μέσω Δ/νσεων  Π.Ε .& Δ.Ε. Εκπ/σης) 
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 θα μεταδίδονται καθημερινά μέσω διαδικτύου γεγονότα του Φεστιβάλ και συνεντεύξεις στο εξάωρης 

διάρκειας Zizanio Live (παραγωγή των παιδιών) 

 θα προβάλλεται καθημερινά πριν από την τελευταία προβολή του διαγωνιστικού προγράμματος του 

Φεστιβάλ το πεντάλεπτο Daily News (παραγωγή των παιδιών) 

 θα γίνονται παρουσιάσεις βιβλίων και γνωριμία των μαθητών με καταξιωμένους συγγραφείς 

 θα δοθούν μουσικές και θεατρικές παραστάσεις 

 θα γίνουν ειδικά κινηματογραφικά αφιερώματα 

 θα προβληθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαθήματα στο σκοτάδι», το οποίο τελεί υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύγχρονες ευρωπαϊκές ταινίες 

μεγάλου μήκους και θα παρουσιαστούν οι «Παδαγωγικοί Φάκελοι»/Οδηγός ανάλυσης και προτάσεις 

για εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  

 

 Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να διευκολύνουν τα παιδιά που θα συμμετάσχουν στα 
κινηματογραφικά εργαστήρια, στις παιδικές κριτικές επιτροπές, στη συντακτική επιτροπή της εφημερίδας 
Ζιζάνιο, στις ραδιοφωνικές εκπομπές, στις κινηματογραφικές παραγωγές, στις τελετές έναρξης και λήξης και 
φυσικά στην παρακολούθηση των ταινιών.  

Τα σχολεία που επιθυμούν με δικά τους έξοδα να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικές εκδρομές και 
να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις του 21ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά 
και Νέους  δύνανται να επικοινωνήσουν άμεσα με τους υπευθύνους του Φεστιβάλ. Στοιχεία επικοινωνίας: 

 ΑΘΗΝΑ: Ρόδου 18 - ΤΚ 11252 - Τηλ. 210 8664470, fax 210 8662344  
 email: festival@olympiafestival.gr  ,  camerazizanio@gmail.com . 

  Για περισσότερες πληροφορίες: www.neanikoplano.gr .  

 

Επισημαίνεται ότι για την έγκριση συμμετοχής και μετακίνησης των  σχολικών μονάδων που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν στο εν λόγω Φεστιβάλ θα πρέπει να τηρούνται οι ισχύουσες από τον νόμο 

διατάξεις που προβλέπονται για τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις/επισκέψεις. 

 
 
     

 
 

                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 
 
                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή:  

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Γ. Αγγελόπουλου 
2. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’    
3. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα B’     
4. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα B’  
5. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’   
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