
  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση 3ου Πανελλήνιου διαγωνισμού 
ταινιών μικρού μήκους «Ένας πλανήτης…. μια ευκαιρία»  

Η Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Σερρών, στο πλαίσιο των δράσεων του Εθνικού Δικτύου Αγωγής 
Τηλεόρασης, η Ελληνική Ραδιοφωνική Τηλεόραση, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας 
και η Δ/νση Ραδιοτηλεόρασης συνδιοργανώνουν τον 3ο 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. 
 
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. 
 
Τα έργα των μαθητών/μαθητριών θα υποβάλλονται 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, 
Τ.Κ. 62110, Σέρρες. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού πρέπει να σταλούν στη Δ/νση ΣΕΠΕΔ, Τμήμα Β’ 
Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής.  
 Συν.: σελ. τρεις(3)όροι- οδηγίες συμμετοχής-αίτηση συμμετοχής  

                                                                                           Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΦΟΥΣΕΚΗ 

 

ΕΣΩΤΕΡ. ΔΙΑΝΟΜΗ  
- Δ/νση Σ.Ε.Π.Ε.Δ., 
- Τμήμα Β' Αγ. Υγείας & Περ. Αγωγής                                                                                                                                                                       

 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Β’ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

 

  

 

 

 

----- 
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: http://www.ypepth.gr 
email: t05sde1@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Α. Ξυλόκοτα 
                      Όλγα Σκουρλή 
Τηλέφωνο: 210 344 2573 
FAX: 210 344 3013 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

   Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 

 

-Περ/κες Δ/νσεις Εκπ/σης 
όλης της χώρας 
-Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπ/σης όλης της χώρας 
-Σχολικές μονάδες (δια μέσου 
των Υπευθύνων Σχολικών 
Δραστηριοτήτων) 
 

  

Μαρούσι, 09-10-2012 
Αρ.Πρωτ. 122026/Γ7 
Βαθμός Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΠΡΟΣ: 
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(Ενδεικτικές) Θεματικές ενότητες του διαγωνισμού:   

- περιβάλλον 
- ειρήνη 
- φτώχεια 
- μετανάστευση 
- ρατσισμός 
- εκπαίδευση 
- οικογένεια 
- κυκλοφοριακή αγωγή 
- η εικόνα στη ζωή μας 
- ανθρώπινες σχέσεις 
- διαδίκτυο κλπ 

 

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν: Ομάδες μαθητών της πρωτοβάθμιας (Δ΄- Ε΄- ΣΤ΄ τάξης) και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ο διαγωνισμός απευθύνεται σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της χώρας μας 
αλλά και ελληνόφωνα σχολεία του εξωτερικού). 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 17 Σεπτεμβρίου 2012 και 
λήγει στις 15 Φεβρουαρίου του 2013. Έως την καταληκτική του ημερομηνία θα πρέπει να έχουν υποβληθεί 
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 2013 θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και οι καλύτερες μαθητικές 
εργασίες θα: 

 βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & 
Αθλητισμού.  

 αναρτηθούν στην πλατφόρμα www.i-create.gr  της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης 
 παρουσιαστούν στην τηλεοπτική ζώνη της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης 

 

Δήλωση συμμετοχής: Τα σχολεία που θέλουν να λάβουν μέρος θα πρέπει να συμπληρώσουν την 
επισυναπτόμενη φόρμα και να τη στείλουν με email στο mtainies@gmail.com KAI  στο eke@ert.gr  (και στα 
δύο) ως τις 30 Νοεμβρίου 2012. Θα λάβουν email επιβεβαίωσης.  

 

Βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό: Όσα σχολεία δηλώσουν συμμετοχή, θα λάβουν ηλεκτρονικά σχετικό 
ψηφιακό υλικό.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά των μαθητικών ταινιών: 

1.Χρονική διάρκεια: ως 10 λεπτά (χωρίς τους τίτλους αρχής και τέλους) 

http://www.i-create.gr/
mailto:mtainies@gmail.com
mailto:eke@ert.gr


2.Format ταινίας: τα μαθητικά έργα θα υποβληθούν σε 4 αντίτυπα (dvd) που πρέπει να είναι συμβατά με τα 
κοινά dvd players. 

Αξιολόγηση των μαθητικών έργων: Καλλιτεχνική επιτροπή που θα οριστεί από τους τέσσερις φορείς που 
συνδιοργανώνουν το διαγωνισμό (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους Δράμας, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης) η 
οποία θα δημοσιοποιηθεί πριν τη λήξη του διαγωνισμού.  

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 στην ΕΡΤ, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, την 
πλατφόρμα www.i-create.gr,  την τελική εκδήλωση στο Υπουργείο Παιδείας, τις Κινηματογραφικές 
Εβδομάδες Ταινιών Μικρού Μήκους της Δ/νσης Π.Ε. Σερρών και τις επιμορφωτικές διημερίδες του 
Δικτύου Αγωγής Τηλεόρασης.  

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

Οργανωτική Επιτροπή Διαγωνισμού: 

- Κρυστάλλης Χρήστος, Δ/ντής Π.Ε. Ν. Σερρών, Πούλιος Ιωάννης, εκπαιδευτικός, Συντονιστής 
Εθνικού Δικτύου Αγωγής Τηλεόρασης, 23210 50060, mtainies@gmail.com 

- Παπαδόπουλος Αντώνης, Kαλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
Δράμας, 2103300309, kinfest@dra.forthnet.gr  

- Περικλής Βασιλόπουλος, Δημοσιογράφος- Υπεύθυνος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΕΡΤ, 
2107407070, eke@ert.gr, Μαρία Σιώτη ,Υποδιευθύντρια Επικοινωνίας &  Δημοσίων Σχέσεων   της 
ΕΡΤ-3,  2310299507-8, msioti@ert3.gr 

- Μαίρη Μαρκετάκη, Στέλεχος Δ/νσης Εκπ. Ραδιοτηλεόρασης, 2103442900, marketaki@hotmail.com 
Χρήστος Ραχιώτης, Υπ. Τηλεοπτικού Προγράμματος Δ/νσης Εκπ. Ραδιοτηλεόρασης, 210344764 
christosrht@yahoo.com 
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