
  
  
 

 
 

 

 

 

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Το Φφλο ςε Ρρϊτο Ρλάνο 

 
 
Το Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ και θ Γενικι Γραμματεία 
Δθμογραφικισ και Οικογενειακισ Ρολιτικισ και Ιςότθτασ των Φφλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Ρ.Ι.Φ.) 
διοργανϊνουν τον 4ο Πανελλινιο Μακθτικό Διαγωνιςμό Ψθφιακϊν Ταινιϊν με τίτλο: 
 

«Το Φφλο ςε Ρρϊτο Ρλάνο» 

 
Θζμα του Διαγωνιςμοφ είναι θ παραγωγι ψθφιακϊν ταινιϊν ςχετικά με τθν ανάγκθ εξάλειψθσ των 
κάκε είδουσ ζμφυλων ςτερεότυπων, διακρίςεων και ανιςοτιτων λόγω φφλου, ςεξουαλικισ  
επιλογισ και ταυτότθτασ  φφλου και τον ςεβαςμό τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ εν γζνει, ανεξάρτθτα και 
πζρα από τισ διαχωριςτικζσ ταξινομικζσ κατθγορίεσ, μεταξφ των οποίων ςυγκαταλζγεται και το 
φφλο. 
Ταυτόχρονα, μζςα από τθ διαδικαςία του Διαγωνιςμοφ, το ηθτοφμενο είναι οι μακθτζσ και οι 
μακιτριεσ, να οδθγθκοφν για να δθμιουργιςουν τθ δικι τουσ ταινία, από τθν ιδζα και το ςενάριο 
μζχρι το μοντάη και τθν τελικι επεξεργαςία. Τα παιδιά γίνονται δθμιουργοί, αποκτοφν αιςκθτικι 
παιδεία, αναπτφςςουν κριτικι ικανότθτα, εκπαιδεφονται ςτθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν και τον 
χειριςμό των ψθφιακϊν μζςων παραγωγισ και επεξεργαςίασ τθσ κινοφμενθσ εικόνασ.  
 
Στον Διαγωνιςμό ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ όλων των Δθμόςιων και 
Ιδιωτικϊν Γυμναςίων και Λυκείων τθσ χϊρασ. 
Καλοφμε τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ, με τθ ςυνδρομι των εκπαιδευτικϊν τουσ, να κατακζςουν 
το δθμιουργικό τουσ ζργο ςε μία ι ςε περιςςότερεσ από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: α) Μυκοπλαςία, 
β) Κινοφμενο ςχζδιο, γ) Ντοκιμαντζρ. 
Όλεσ οι ταινίεσ που κα λάβουν μζροσ ςτον Διαγωνιςμό κα προβλθκοφν ςε ειδικι εκδιλωςθ τον 
Δεκζμβριο του 2022 ςτον Πφργο, ςτο πλαίςιο του 25ου Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου 
Ολυμπίασ για Παιδιά και Νζουσ, οπότε κα γίνει και θ τελετι απονομισ των βραβείων. 
 

Προι και οδθγίεσ ςυμμετοχισ 

1. Οι ταινίεσ μποροφν να ανικουν ςε οποιοδιποτε κινθματογραφικό είδοσ (μυκοπλαςία, 
κινοφμενο ςχζδιο, ντοκιμαντζρ), θ μζγιςτθ διάρκειά τουσ να είναι μζχρι 10’ μαηί με τουσ τίτλουσ 
αρχισ και τζλουσ και τα αρχεία κα πρζπει να υποβλθκοφν ςε μορφι mp4 ι mov. 

2. Οι ςυμμετοχζσ μπορεί να είναι ατομικζσ ι ςυλλογικζσ μζςα από Κινθματογραφικζσ Ομάδεσ που 
ςυγκροτοφνται ςτα ςχολεία. 

3. Οι ταινίεσ κα διακρικοφν, ανάλογα με τθν προζλευςι τουσ, ςε δφο κατθγορίεσ: Α’ Γυμνάςια και 
Β’ Λφκεια, και κα κρικοφν χωριςτά. 

4. Κάκε μακθτισ/-τρια ι κινθματογραφικι ομάδα μακθτϊν/-τριϊν, μπορεί να ςυμμετάςχει με μία 
μόνο ταινία. Οι ταινίεσ πρζπει να είναι πρωτότυπεσ και να μθν περιλαμβάνουν υλικό, το οποίο 
υπόκειται ςε ζλεγχο πνευματικϊν δικαιωμάτων. 

5. Η ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό είναι προαιρετικι και δεν ςυνεπάγεται κανζνα κόςτοσ για 
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, ςε καμία φάςθ του Διαγωνιςμοφ. 



  
 
 

6. Η ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό ςυνεπάγεται τθ ρθτι και ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων του 
Διαγωνιςμοφ τόςο από τουσ/τισ  μακθτζσ/-τριεσ, όςο και από τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ τουσ. 

7. Οι Διευκυντζσ/-τριεσ των ςχολείων πρζπει να ζχουν διαςφαλίςει τθ ςυναίνεςθ των γονζων -και 
κθδεμόνων- για τθ ςυμμετοχι των παιδιϊν τουσ ςτον Διαγωνιςμό, πριν από τθν αποςτολι των 
ζργων. Στθ ςχετικι Υπεφκυνθ Διλωςθ, ο/θ γονζασ/κθδεμόνασ κα αποδζχεται τθν προβολι τθσ 
ταινίασ του/τθσ μακθτι/-τριασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ.  

8. Τα παραχκζντα ζργα των μακθτϊν/-τριϊν υποβάλλονται ςτο Φεςτιβάλ Ολυμπίασ και κρίνονται 
από πενταμελι Κριτικι Επιτροπι, θ οποία ζχει ςυγκροτθκεί για τον ςκοπό αυτό. Τα 
παραχκζντα ζργα δεν εντάςςονται ςτον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό του ςχολείου και ςτθν 
αξιολόγθςθ των μακθτϊν/-τριϊν εν γζνει. Οι ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ δεν κα εμποδίςουν τθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία, κακϊσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο γνωςτικϊν αντικειμζνων, ςε 
ενότθτεσ που προςφζρονται για ανάλογεσ προεκτάςεισ, προκειμζνου να υποςτθρίξουν τθ 
διεφρυνςθ και τον εμπλουτιςμό του προγράμματοσ ςπουδϊν. 

9. Σφμφωνα με τον ν. 2121/1993 «Περί Προςταςίασ τθσ Πνευματικισ Ιδιοκτθςίασ και Συγγενικϊν 
Δικαιωμάτων», τα πνευματικά δικαιϊματα των ζργων (copyright) παραμζνουν ςτουσ 
δθμιουργοφσ τουσ. Το Φεςτιβάλ Ολυμπίασ και θ Γενικι Γραμματεία Δθμογραφικισ και 
Οικογενειακισ Πολιτικισ και Ιςότθτασ των Φφλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.), ςτο πλαίςιο τθσ προϊκθςθσ 
του Διαγωνιςμοφ, δικαιοφνται να προβάλλουν τα ζργα που κα κατατεκοφν και να αναφζρουν 
τα ονόματα των ςυμμετεχόντων/-ουςϊν, αλλά δεν ζχουν δικαίωμα να προβοφν ςε 
οποιαδιποτε ενζργεια που να ςυνιςτά εμπορικι εκμετάλλευςι τουσ. Δεν κα υπάρξουν ζςοδα 
από τα υποβλθκζντα ζργα (μζςω εμπορίασ ι διαφιμιςθσ) και θ χριςθ κα γίνεται μόνο για 
εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. Ο Διαγωνιςμόσ δεν εμπλζκεται με τθν προϊκθςθ εμπορικϊν 
προϊόντων, οφτε και με τθ διάκεςθ, δωρεάν διανομι, διακίνθςθ ι πϊλθςθ πάςθσ φφςεωσ 
υλικοφ (ζντυπου ι μθ) που κρίνεται ωσ διαφθμιςτικό υλικό. 

10. Η όλθ διενζργεια του Διαγωνιςμοφ κα υλοποιθκεί με ευκφνθ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ 
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ δεοντολογίασ για τθ διαςφάλιςθ των προςωπικϊν δεδομζνων των 
ςυμμετεχόντων/-ουςϊν μακθτϊν/-τριϊν. 

11. Ο Διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί εκτόσ ωρολογίου προγράμματοσ. 

12. Προτείνεται να προθγθκεί τθσ ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό ενθμζρωςθ των μακθτϊν/-τριϊν 
για τα ηθτιματα φφλου και ιςότθτασ από τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ, προσ ενίςχυςθ και 
ευαιςκθτοποίθςι τουσ για τον ςκοπό και τουσ επιμζρουσ ςτόχουσ του Διαγωνιςμοφ. 

13. Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν υποβολι των ζργων ορίηεται θ  Ραραςκευι 19 Μαΐου 
2023. 

14. Σε περίπτωςθ παραβίαςθσ των όρων του Διαγωνιςμοφ, θ Οργανωτικι Επιτροπι διατθρεί το 
δικαίωμα αποκλειςμοφ του ζργου από τον Διαγωνιςμό. 

 
 
Διαδικαςία ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό και αποςτολισ ταινιϊν 

1. Οι Κινθματογραφικζσ Ομάδεσ των ςχολείων που κα πάρουν μζροσ ςτον Διαγωνιςμό ι οι 
μακθτζσ/- τριεσ που κα ςυμμετάςχουν με προςωπικζσ ταινίεσ, κα πρζπει να γνωςτοποιιςουν 
τθ ςυμμετοχι τουσ ςτo e-mail: tofyloseprotoplano@gmail.com  μζχρι και τθν Ραραςκευι 17 
Μαρτίου 2023. 

2. Οι ταινίεσ αποςτζλλονται ςτo e-mail: tofyloseprotoplano@gmail.com  ι ταχυδρομικά, με 
ςυςτθμζνθ επιςτολι ι ταχυμεταφορά, ςτθ διεφκυνςθ: Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου 
Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ - όδου 18Α, 112 52 Ακινα, με τθν ζνδειξθ: Για τον 
διαγωνιςμό «Το Φφλο ςε Ρρϊτο Ρλάνο». 
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3. Επιπλζον τθσ ταινίασ, κα πρζπει να αποςταλοφν ςτo ίδιo e-mail και τουλάχιςτον δφο 
φωτογραφίεσ τθσ ταινίασ ςε μορφι jpeg ι tiff. Οι φωτογραφίεσ κα πρζπει να ζχουν το ίδιο 
όνομα αρχείου με αυτό τθσ ταινίασ.  

4. Κάκε ςυμμετοχι πρζπει να περιλαμβάνει τα ςτοιχεία τθσ ομάδασ ι του/τθσ μακθτι/-τριασ που 
ςυμμετζχει ςτον Διαγωνιςμό: ονοματεπϊνυμο, ςχολείο, τάξθ, διεφκυνςθ ςχολείου, τθλζφωνο 
και e-mail επικοινωνίασ με το ςχολείο. 

5. Για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ, ασ λθφκεί υπ’ όψιν ότι τα ςτοιχεία, όπωσ ακριβϊσ 
αναγράφονται ςτθν αίτθςθ, κα δθμοςιευκοφν ςτισ ιςτοςελίδεσ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ και τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ Δθμογραφικισ και Οικογενειακισ Πολιτικισ και Ιςότθτασ των Φφλων 
(Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.) 

 

Υπεφκυνεσ του Διαγωνιςμοφ είναι: από το Φεςτιβάλ Ολυμπίασ θ κ. Λθτϊ Θεοδοςίου (τθλ. 
επικοινωνίασ 2108664470, e-mail: info@olympiafestival.gr και l.theodosiou@olympiafestival.gr), και 
από τθ Γενικι Γραμματεία Δθμογραφικισ και Οικογενειακισ Πολιτικισ και Ιςότθτασ των Φφλων 
(Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.) – Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων οι κ.κ. Κατερίνα Μπαρτηϊκα (e-
mail: kmpartzoka@isotita.gr) και Δωριλζνια Λιαγουροποφλου (e-mail: dliagouropoulou@yeka.gr). 
 
Αξιολόγθςθ και προβολι 

1. Η αξιολόγθςθ των ζργων κα γίνει από τθν 1θ  ζωσ και τισ 12 Ιουνίου 2023. Κριτιρια για τθν 
επιλογι των ζργων κα αποτελζςουν θ ζμπνευςθ, θ τεχνικι αρτιότθτα, θ πρωτοτυπία και θ 
αυκεντικότθτα. 

2. Τισ ταινίεσ κρίνει πενταμελισ Κριτικι Επιτροπι, θ οποία ςυνεδριάηει όςεσ φορζσ είναι 
απαραίτθτο, προκειμζνου να εκφζρει τθν κρίςθ τθσ και να επιλζξει τισ ταινίεσ ςτισ οποίεσ κα 
απονεμθκοφν τα Βραβεία. 

3. Για κακεμιά από τισ δφο κατθγορίεσ (Α’: Γυμνάςιο και Β’: Λφκειο) απονζμεται 1ο Βραβείο, ενϊ θ 
Κριτικι Επιτροπι μπορεί να απονείμει εφφθμεσ μνείεσ ι ειδικά βραβεία για να εξάρει το κζμα 
ι άλλεσ αρετζσ μίασ ταινίασ. Τα Βραβεία δεν περιλαμβάνουν οικονομικι ανταμοιβι. 

4. Όλοι/-εσ οι διαγωνιηόμενοι/-εσ κα ενθμερωκοφν για τα αποτελζςματα τθσ Κριτικισ Επιτροπισ 
μζχρι και τθν 30θ  Ιουνίου 2023. 

5. Οι ταινίεσ που κα λάβουν μζροσ ςτον Διαγωνιςμό κα προβλθκοφν ςε ειδικι εκδιλωςθ τον 
Δεκζμβριο του 2023 ςτον Πφργο, ςτο πλαίςιο του 26ου Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου 
Ολυμπίασ για Παιδιά και Νζουσ, οπότε κα γίνει και θ τελετι απονομισ των βραβείων. 
 

Οργανωτικι Επιτροπι 

o Καλυψϊ Γοφλα, Γενικι Γραμματζασ Δθμογραφικισ και Οικογενειακισ Πολιτικισ και     
              Ιςότθτασ των Φφλων 
o Δθμιτρθσ Σπφρου, καλλιτεχνικόσ διευκυντισ Φεςτιβάλ Ολυμπίασ 
o Κατερίνα Μπαρτηϊκα, ςτζλεχοσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. 
o Χριςτοσ Κωνςταντόπουλοσ, οργανωτικόσ υπεφκυνοσ Φεςτιβάλ Ολυμπίασ 
o Αδαμαντία Αργυροποφλου, ςτζλεχοσ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ 
 
Κριτικι Επιτροπι 
Η κριτικι επιτροπι κα είναι πενταμελισ. Θα απαρτίηεται από επαγγελματίεσ του χϊρου του 
κινθματογράφου, τθσ εκπαίδευςθσ κακϊσ και από ςτελζχθ τθσ  Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. και του Υπουργείου 
Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων.  
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