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             H Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ερρών, το Φεςτιβάλ Σαινιών Μικροφ Μικουσ τθσ Δράμασ, 
θ Γενικι Γραμματεία Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ, το Σμιμα Εκπαιδευτικισ Ραδιοτθλεόραςθσ και 
Ψθφιακών Μζςων του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων τθσ Ελλάδασ, θ ΕΡΣ ΑΕ (Ελλθνικι 
Ραδιοφωνία Σθλεόραςθ), το ΕΚΟΜΕ (Εκνικό Κζντρο Οπτικοακουςτικών Μζςων και Επικοινωνίασ) και θ 
Πρεςβεία τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ςτθν Ελλάδα – Μορφωτικό Γραφείο –πίτι τθσ Κφπρου 
ςυνδιοργανϊνουν τον…  
 

12ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικροφ Μήκους 
Cinema… διάβασες;; 

 
           Ο διαγωνιςμόσ απευκφνεται ςε μακθτζσ Νθπιαγωγείων, Δθμοτικών ςχολείων (όλων των τάξεων), 
Γυμναςίων και Λυκείων τθσ Ελλάδασ, τθσ Κφπρου και τθσ Ομογζνειασ, δθμόςιων και ιδιωτικών. Τλοποιείται 
με τθν ζγκριςθ του Τπουργείου  Παιδείασ και Θρθςκευμάτων τθσ Ελλάδασ και του Τπουργείου Παιδείασ, 
Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ και Νεολαίασ τθσ Κφπρου, με τθ ςτιριξθ του Ιδρφματος Μιχάλης Κακογιάννης.  
 

κοπόσ του διαγωνιςμοφ είναι να δοκεί ςτουσ μακθτζσ θ ευκαιρία να εκφραςτοφν καλλιτεχνικά, να 
γίνουν δθμιουργοί, να εξοικειωκοφν με τθ «γλϊςςα» τθσ κινθματογραφικισ αφιγθςθσ και να αποκτιςουν 
δεξιότθτεσ οπτικοακουςτικισ αγωγισ. Ακόμθ να γίνουν κριτζσ, μελετθτζσ και ερευνθτζσ του περιβάλλοντόσ τουσ 
και να ευαιςκθτοποιθκοφν ωσ προσ τθν ανάγκθ εξαςφάλιςθσ όρων αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ για όλουσ τουσ 
κατοίκουσ του πλανιτθ.  
           Σο κζμα τθσ ταινίασ μικροφ μικουσ είναι ελεφκερθ επιλογι των δθμιουργϊν, μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν.  
           Οι κατθγορίεσ βράβευςθσ και τα αντίςτοιχα βραβεία είναι: 
-ταινία (βραβεία μυκοπλαςίασ, ντοκιμαντζρ, animation, «Νοιάηομαι και δρω»): Τποχρεωτικι κατθγορία 
-μουςικι επζνδυςθ ταινίασ (βραβεία πρωτότυπθσ μουςικισ ςφνκεςθσ ι τραγουδιοφ): προαιρετικά 
-εξώφυλλο/αφίςα ταινίασ (βραβεία κινθματογραφικϊν αφιςϊν): προαιρετικά 
-βραβείο Κοινοφ 
-δθμιουργία ςποτ για τθν προβολι ςτα ΜΜΕ του διεκνοφσ διαγωνιςμοφ, για τθν οποία υπάρχουν 
πλθροφορίεσ ςτο παράρτθμα τθσ προκιρυξθσ.  
Αυτό ςθμαίνει ότι τα ςχολεία μποροφν –εκτόσ από τθν υποχρεωτικι κατθγορία τθσ δθμιουργίασ μιασ ταινίασ 
μικροφ μικουσ- να δθμιουργιςουν, εφόςον το επικυμοφν, πρωτότυπεσ μουςικζσ ςυνκζςεισ για τθν ταινία τουσ 
ι/και κινθματογραφικι αφίςα γι’ αυτζσ. Σα ςχολεία μποροφν να δθμιουργιςουν είτε ταινία μικροφ μικουσ είτε 
το ςποτ για τθν προβολι του διαγωνιςμοφ είτε και τα δφο. 
 
Σα βραβεία δεν είναι χρθματικά, αλλά ζντυποι ζπαινοι υπογεγραμμζνοι από το Τ.ΠΑΙ.Θ. Ακόμθ δίνονται 
ξεχωριςτά βραβεία για κάκε βακμίδα εκπαίδευςθσ (υποκατθγορίεσ: νθπιαγωγεία, δθμοτικά ςχολεία, γυμνάςια, 
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λφκεια, ςχολεία δεφτερθσ ευκαιρίασ, ειδικζσ ςχολικζσ μονάδεσ, ςχολικζσ μονάδεσ Κφπρου). Ο αρικμόσ των 
βραβείων ςε κάκε κατθγορία εξαρτάται από τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ (και πάντωσ δε κα ξεπερνοφν 
τα 10 ανά υποκατθγορία βράβευςθσ).  
θμειώνουμε ακόμθ ότι τα βραβεία «Νοιάηομαι και Δρω» αφοροφν ςε ταινίεσ που προςεγγίηουν τισ ζννοιεσ 
του εκελοντιςμοφ, τθσ αλλθλεγγφθσ και του ενεργοφ πολίτθ και απεικονίηουν ςχετικζσ δράςεισ.  
 
Ποιοι μποροφν να ςυμμετάςχουν: 
Ομάδεσ μακθτϊν τθσ πρωτοβάκμιασ (νθπιαγωγεία και δθμοτικά ςχολεία) και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
(όλων των τάξεων). το διαγωνιςμό μποροφν να λάβουν μζροσ: 

- ζνα μεμονωμζνο τμιμα μιασ ςχολικισ μονάδασ 
- μια τάξθ μιασ ςχολικισ μονάδασ 
- μια ομάδα μακθτϊν από περιςςότερα τμιματα ι τάξεισ μιασ ςχολικισ μονάδασ 
- ςχολικά τμιματα από διαφορετικζσ ςχολικζσ μονάδεσ (ςφμπραξθ περιςςότερων ςχολείων) 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι να ζχει αναλάβει τθν παιδαγωγικι κακοδιγθςθ τθσ μακθτικισ ομάδασ ζνασ ι 
περιςςότεροι εκπαιδευτικοί τθσ ςχολικισ μονάδασ. Άλλθ προχπόκεςθ είναι θ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ των 
γονζων των μακθτϊν θ οποία κα αφορά: ςτθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθ δθμιουργικι διαδικαςία, το 
δικαίωμα ανάρτθςθσ τθσ ταινίασ με ευκφνθ του ςχολείου ςτο διαδίκτυο, τθν προβολι τθσ ταινίασ από το κανάλι 
τθσ Βουλισ και τθ Δθμόςια Σθλεόραςθ και τθν αναγραφι ι μθ των προςωπικϊν ςτοιχείων των μακθτϊν ςτουσ 
τίτλουσ τζλουσ. Θ ςυμμετοχι των μακθτών/τριών είναι προαιρετικι κακ’  όλθ τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ 
και δεν ζχει καμία οικονομικι επιβάρυνςθ για τουσ μακθτζσ/τριεσ και το ςχολείο. 
 
Ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα του διαγωνιςμοφ 
Ο διαγωνιςμόσ ξεκινάει ςτισ 13 επτεμβρίου 2021 και λιγει ςτισ 15 Μαρτίου του 2022. Ζωσ τθν καταλθκτικι 
του θμερομθνία κα πρζπει να ζχουν αποςταλοφν με email (ςτο mtainies@gmail.com) 
Α. Βεβαίωςθ τθσ διεφκυνςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ –κα ςταλεί πρότυπθ από τουσ διοργανωτζσ- για τθ 
ςυγκζντρωςθ των εντφπων τθσ ζγγραφθσ ςυγκατάκεςθσ των γονζων (τα ίδια τα ζντυπα τθσ ζγγραφθσ 
ςυγκατάκεςθσ –κα ςταλοφν πρότυπα- παραμζνουν ςτο αρχείο του ςχολείου και ςτουσ διοργανωτζσ 
αποςτζλλονται μόνο οι βεβαιϊςεισ των διευκφνςεων των ςχολείων) 
Β. Ζνα αρχείο (ςε word) με τα ςτοιχεία τθσ ταινίασ (διάρκειά τθσ, λινκ ανάρτθςθσ, ςτοιχεία εκπαιδευτικϊν και 
μακθτϊν, περίλθψι τθσ, κατθγορία ςυμμετοχισ, φωτογραφία τθσ ταινίασ) το οποίο είναι τυποποιθμζνο και κα 
ςταλεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. 
…και προαιρετικά, εφόςον το ςχολείο ςυμμετζχει και ςτισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ (αφίςασ, μουςικισ ςφνκεςθσ)… 
Γ. Θ κινθματογραφικι αφίςα (ςε μορφι jpeg ι pdf), εφόςον φυςικά το ςχολείο δθμιουργιςει κινθματογραφικι 
αφίςα. 
Δ. Σα αρχεία τθσ πρωτότυπθσ μουςικισ ςφνκεςθσ (ςε mp3), εφόςον φυςικά το ςχολείο δθμιουργιςει μουςικι 
για τθν ταινία του (και ςε χωριςτά αρχεία οι νότεσ και οι ςτίχοι / αν υπάρχουν). 
 
θμειϊνουμε, λοιπόν, ότι τα ςχολεία δε κα ςτζλνουν τίποτε μζςω ταχυδρομείου οφτε κα υποβάλουν αντίτυπα 
των ταινιϊν τουσ, αλλά κα ςτζλνονται όλα θλεκτρονικά. Οι ταινίεσ των ςχολείων κα αναρτϊνται ςτο  
Φωτόδεντρο i-create (το Πανελλινιο Αποκετιριο Μακθτικϊν Δθμιουργιϊν τθσ Εκπαιδευτικισ 
Ραδιοτθλεόραςθσ για τθν Πρωτοβάκμια και τθ Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ): http://photodentro.edu.gr/i-
create/ ΚΑΙ όπου αλλοφ επικυμοφν οι δθμιουργοί. Οι ταινίεσ που κα διακρίνονται, κα παίρνουν μετά τθν 
ανάρτθςθ τθ ςφραγίδα ποιότθτασ i-create (θ ανάρτθςθ ςτο Φωτόδεντρο αφορά ςε εκπαιδευτικοφσ και ςχολικζσ 
μονάδεσ που ζχουν λογαριαςμό ςτο Πανελλινιο χολικό Δίκτυο, εκ των πραγμάτων λοιπόν δεν αφοροφν τισ 
ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Κφπρου). 
 
Σον Απρίλιο του 2022 κα ανακοινωκοφν τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ και οι καλφτερεσ μακθτικζσ 
εργαςίεσ κα βραβευκοφν ςε ειδικι εκδιλωςθ (που κα πραγματοποιθκεί ςτθν Ακινα, τον Ιοφνιο ι τον 
επτζμβριο του 2022, ςτο Θζατρο του Ιδρφματοσ Μιχάλθσ Κακογιάννθσ).  
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Πρζπει να δθλώςουν ςυμμετοχι όςα ςχολεία ενδιαφζρονται; 
Σα ςχολεία που κζλουν να λάβουν μζροσ κα πρζπει να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον ςυμμετοχισ με ζνα απλό email 
ςτο mtainies@gmail.com ωσ τισ 30 Νοεμβρίου 2021. Θα λάβουν πίςω το λινκ μιασ θλεκτρονικισ φόρμασ 
ςυμμετοχισ.  
 
Τπάρχουν περιοριςμοί ςτθ διάρκεια τθσ ταινίασ; 
Χρονικι διάρκεια: ωσ 10 λεπτά (χωρίσ τουσ τίτλουσ αρχισ και τζλουσ). Ο χρόνοσ αυτόσ είναι ενδεικτικόσ και 
αποκλίςεισ μποροφν να υπάρξουν εφόςον ενθμερωκεί θ οργανωτικι επιτροπι πριν τθν υποβολι τθσ ταινίασ. 
θμειώνουμε ότι από τθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά, προςτίκεται μία ακόμθ κατθγορία βράβευςθσ, οι ταινίεσ 
μεγαλφτερθσ διάρκειασ (που θ διάρκειά τουσ είναι μεγαλφτερθ των 15 λεπτών). 
 
Ποιοι κα αξιολογιςουν τα μακθτικά ζργα; 
Καλλιτεχνικζσ επιτροπζσ (ξεχωριςτζσ για κάκε κατθγορία βράβευςθσ) που κα οριςτοφν από τουσ φορείσ που 
ςυνδιοργανϊνουν το διαγωνιςμό  και κα δθμοςιοποιθκοφν πριν τθ λιξθ του διαγωνιςμοφ. Οι επιτροπζσ αυτζσ 
αποτελοφνται: 
-από ςτελζχθ τθσ ΕΡΣ 
-από ςτελζχθ του Φεςτιβάλ Σαινιϊν Μικροφ Μικουσ τθσ Δράμασ 
-ςτελζχθ του Εκνικοφ Κζντρου Οπτικοακουςτικϊν Μζςων και Επικοινωνίασ (ΕΚΟΜΕ) 
-ςτελζχθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ (τθσ Προεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ) 
-εικαςτικοφσ τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ερρϊν 
-τον μουςικοςυνκζτθ Γιϊργο Ανδρζου 
-ςτελζχθ του Τ.ΠΑΙ.Θ. (τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία και του Σμιματοσ Εκπαιδευτικισ 
Σθλεόραςθσ και Ψθφιακϊν Μζςων του Τ.ΠΑΙ.Θ.) 
-ςτελζχθ και εκπαιδευτικοφσ του Ιδρφματοσ Λαμπράκθ και του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ «Νοιάηομαι και 
δρω» 
Θ ακριβισ ςφνκεςθ των επιτροπϊν αξιολόγθςθσ κα ανακοινωκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τον Μάρτιο του 2022. 
 
Ωσ προσ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ, αυτά αφοροφν ςτα ακόλουκα: 
-καλλιτεχνικό αποτζλεςμα 
-τεχνικά χαρακτθριςτικά 
-φιλοςοφία και βαςικά μθνφματα των δθμιουργϊν 
-ουςιαςτικι ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία δθμιουργίασ 
-αξιοποίθςθ των κινθματογραφικϊν εργαλείων, τθσ κινθματογραφικισ γλϊςςασ 
-πρωτοτυπία 
-επιμζρουσ κζματα (μουςικι επζνδυςθ, φωτογραφία, ςκθνοκεςία, υποκριτικι δεινότθτα των μακθτϊν 
"θκοποιϊν" 
-τιρθςθ των όρων τθσ παροφςασ προκιρυξθσ 
 
ε ποιεσ ώρεσ του ωρολόγιου προγράμματοσ μποροφν να υλοποιθκοφν ςχετικζσ δράςεισ; 
Θ δθμιουργία ταινίασ προςφζρεται για διακεματικι αξιοποίθςθ ςε όλα ςχεδόν τα γνωςτικά αντικείμενα τθσ 
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ: το μάκθμα τθσ Ιςτορίασ (ταινίεσ τεκμθρίωςθσ/ντοκιμαντζρ 
για κζματα τοπικισ ιςτορίασ), ςτα Γλωςςικά μακιματα (προετοιμαςία ςεναρίου, εξοικείωςθ με κειμενικά είδθ 
όπωσ οι κινθματογραφικζσ αφίςεσ και κινθματογραφικζσ κριτικζσ), ςτα Εικαςτικά (δθμιουργία ςκθνικϊν, 
ενδυματολογία, comic για ταινίεσ animation), ςτθ Μουςικι (πρωτότυπθ μουςικι ςφνκεςθ για τθν ταινία), ςτθν 
Πλθροφορικι (μοντάη και εφζ ταινιϊν), ςτα Θρθςκευτικά (ςυμμετοχι ςτθν κατθγορία Νοιάηομαι και Δρω), 
ςτθν Κοινωνικι και Πολιτικι Αγωγι (καλλιζργεια αποδοχισ τθσ διαφορετικότθτασ, ςυηιτθςθ για κζματα 
ανκρωπίνων δικαιωμάτων κ.ά. κακϊσ τα κζματα των περιςςότερων ταινιϊν ζχουν ςχζςθ με τα δικαιϊματα των 
παιδιϊν, τον ρατςιςμό, τθ βία) κλπ. Θ διδαςκαλία των επιμζρουσ γνωςτικϊν αντικειμζνων όχι απλϊσ δεν 
επιβαρφνεται αλλά εμπλουτίηεται και διευρφνεται με τρόπο δθμιουργικό ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ του 
Προγράμματοσ πουδϊν ενςωματϊνοντασ και τθν αναγκαιότθτα καλλιζργειασ του οπτικοακουςτικοφ 
γραμματιςμοφ.  
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τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ επίςθσ κα μποροφςε να αξιοποιθκεί ο χρόνοσ τθσ Ευζλικτθσ ηϊνθσ ενϊ ςτθ 
Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ κα μποροφςαν να γίνουν και εκπαιδευτικζσ δράςεισ εκτόσ του ωρολογίου 
προγράμματοσ.  
 
 
Τπάρχουν κάποιοι ειδικοί όροι που πρζπει να προςζξουν οι ςχολικζσ μονάδεσ; 
Όχι δεν υπάρχουν άλλοι ειδικοί όροι οφτε περιοριςμοί για τα ςχολεία.  
Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι τα ςχολεία που κα δθμιουργιςουν ταινίεσ και κα ςυμμετάςχουν μ’ αυτζσ ςτον 
διαγωνιςμό, μποροφν ςτθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ 2021-22 να ςυμμετζχουν και ςε άλλουσ 
κινθματογραφικοφσ διαγωνιςμοφσ. Ακόμθ ζχουν δικαίωμα να αναρτιςουν τισ ταινίεσ τουσ ςτο διαδίκτυο 
πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςισ τουσ από τθν καλλιτεχνικι επιτροπι. Μποροφν επίςθσ ςτον φετινό 
διαγωνιςμό να υποβλθκοφν όςεσ ταινίεσ δθμιουργικθκαν πζρςι και υποβλικθκαν εκπρόκεςμα ςτον 
περςινό διαγωνιςμό ι απλώσ ολοκλθρώκθκαν μετά τθ λιξθ του. Αν για κάποια μακθτικι ταινία είναι 
απαραίτθτθ μια απόκλιςθ ςτθ χρονικι διάρκειά τθσ, πρζπει οι δθμιουργοί να τθν κοινοποιοφν ςτθν 
Οργανωτικι Επιτροπι πριν τθν υποβολι τθσ ταινίασ. Σα ςχολεία μποροφν να αναηθτιςουν και εξωτερικοφσ 
ςυνεργάτεσ ι όποια άλλθ υποςτιριξθ κρίνουν ότι κα τουσ διευκολφνει ςτο καλφτερο τελικό κινθματογραφικό 
αποτζλεςμα. Αυτι τθν υποςτιριξθ μποροφν να τθν αναφζρουν ςτουσ τίτλουσ τζλουσ των ταινιών τουσ. 
Διευκρινίηουμε ακόμθ ότι θ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ των γονζων ΟΛΩΝ των μακθτών είναι απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ ώςτε οι μακθτζσ να ςυμμετάςχουν ςτθ δθμιουργία των ταινιών. Σα πρωτότυπα ζντυπα τθσ 
ζγγραφθσ ςυγκατάκεςθσ (που κα τα λάβετε με email μετά τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντόσ ςασ) δε κα ςταλοφν 
ςτθν Οργανωτικι Επιτροπι του διαγωνιςμοφ, αλλά κα διατθρθκοφν ςτο αρχείο των ςχολείων, ενϊ ςτθν 
οργανωτικι επιτροπι κα ςταλεί μόνο βεβαίωςθ τθσ διεφκυνςθσ του ςχολείου (πρότυπθ βεβαίωςθ κα ςταλεί 
από τουσ διοργανωτζσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ). Σζλοσ πρζπει να γνωρίηετε ότι δεν ζχετε το δικαίωμα χριςθσ 
μουςικισ ςτισ ταινίεσ ςασ για τθν οποία υπάρχει ηιτθμα πνευματικών δικαιωμάτων παρά μόνο με δικι ςασ 
ευκφνθ, με τθν άδεια του δθμιουργοφ ι τθσ ΑΕΠΙ.  
 
θμειϊνουμε τζλοσ ότι: 
-Σα πνευματικά δικαιϊματα των ταινιϊν ανικουν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ που τισ δθμιοφργθςαν.  

-Όςον αφορά τα πνευματικά δικαιϊματα, ιςχφουν τα αναφερόμενα  ςτον Ν. 2121/1993 «Πνευματικι 
ιδιοκτθςία, ςυγγενικά δικαιϊματα και πολιτιςτικά κζματα»  *ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993+, όπωσ 
ιςχφει.  υγκεκριμζνα: Άρκρο 1 «πνευματικι ιδιοκτθςία» , Άρκρο 3  «περιουςιακό δικαίωμα», Άρκρο 
4  «θκικό δικαίωμα», Άρκρο 12 «μεταβίβαςθ»  
-Οι ςχολικζσ μονάδεσ ζχουν τθν ευκφνθ διαςφάλιςθσ των προςωπικϊν δεδομζνων των μακθτϊν (για τθν 
αναγραφι των ςτοιχείων των μακθτϊν ςτουσ τίτλουσ τζλουσ απαιτείται θ προαναφερόμενθ ζγγραφθ 
ςυγκατάκεςθ των γονζων). 
-Όςον αφορά τθν υποςτιριξθ από εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ, αυτι θ ςυνεργαςία δεν πρζπει να ςυνδζεται με 
εμπορία ι διαφιμιςθ ι προϊκθςθ εμπορικϊν προϊόντων είτε δωρεάν διανομι, διακίνθςθ ι πϊλθςθ πάςθσ 
φφςεων υλικοφ (εντφπου ι μθ). 
-Δε κα υπάρξουν ζςοδα για τουσ φορείσ που προκθρφςςουν τον διαγωνιςμό (ι για άλλον) από τα υποβλθκζντα 
ζργα και θ χριςθ των ζργων κα γίνει μόνο για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ.  
-Οι κινθματογραφικζσ ταινίεσ αναρτϊνται ςτο διαδίκτυο από τουσ ίδιουσ τουσ δθμιουργοφσ και οι φορείσ που 
ςυνδιοργανϊνουν τον διαγωνιςμό προτίκενται να δθμοςιοποιιςουν ςτισ δικζσ τουσ ιςτοςελίδεσ (και ςτο κανάλι 
του διαγωνιςμοφ ςτο you tube) μόνο τα διακρικζντα κινθματογραφικά ζργα. 
- Θ ςυμμετοχι των μακθτϊν/τριϊν είναι προαιρετικι και δεν ζχει καμία οικονομικι επιβάρυνςθ  για τουσ/τισ 
μακθτζσ/-ιτριεσ ι το ςχολείο. 
-Οι φορείσ  διοργάνωςθσ αναλαμβάνουν όλθ τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ του διαγωνιςμοφ και κα διαςφαλίςουν 
τα προςωπικά δεδομζνα των δθμιουργϊν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 
-Ο προτεινόμενοσ διαγωνιςμόσ δεν εμπλζκεται με τθν προϊκθςθ εμπορικϊν προϊόντων,  κακϊσ και με τθ 
διάκεςθ, δωρεάν διανομι, διακίνθςθ ι πϊλθςθ πάςθσ φφςεωσ υλικοφ (εντφπου και μθ). 
-Ο ςχεδιαςμόσ του διαγωνιςμοφ προβλζπει διαδικαςίεσ αποτίμθςισ του από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
εκπαιδευτικοφσ (που κα γίνει μετά τθ λιξθ του διαγωνιςμοφ) 

https://www.opi.gr/index.php/vivliothiki/2121-1993#a1
https://www.opi.gr/index.php/vivliothiki/2121-1993#a3
https://www.opi.gr/index.php/vivliothiki/2121-1993#a4
https://www.opi.gr/index.php/vivliothiki/2121-1993#a4
https://www.opi.gr/index.php/vivliothiki/2121-1993#a4
https://www.opi.gr/index.php/vivliothiki/2121-1993#a12
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Ενςτάςεισ μετά τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων μποροφν να υποβλθκοφν ΜΟΝΟ από τισ ςχολικζσ μονάδεσ 
(τα όργανα διοίκθςισ τουσ) και μποροφν να αναφζρονται ΜΟΝΟ ςε παραβίαςθ όρων τθσ παροφςασ 

προκιρυξθσ και όχι ςτα αποτελζςματα τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των μακθτικϊν δθμιουργιϊν. Θ επιτροπι 
αξιολόγθςθσ δε κα ςυντάξει περιγραφικζσ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ για τα υποβλθκζντα ζργα οφτε κα 
ανακοινϊςει αξιολογικι κατάταξθ όλων των μακθτικϊν δθμιουργιϊν.  
 
Οργανωτικι Επιτροπι Διαγωνιςμοφ: 

- Κενεβζηοσ Κυριάκοσ, Πρζςβθσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ςτθν Ελλάδα, athensembassy@mfa.gov.cy, (0030)210 
3734900 

- ακαρίδθσ Γιάννθσ, Kαλλιτεχνικόσ Διευκυντισ του Φεςτιβάλ Σαινιϊν Μικροφ Μικουσ Δράμασ, (0030)2103300309, 
kinfest@dra.forthnet.gr  

- Καραβαςίλθσ Ιωάννθσ, Δ/ντισ Π.Ε.  ερρϊν, mail@dipe.ser.sch.gr, (0030)2321047500 
 Ποφλιοσ Ιωάννθσ, εκπαιδευτικόσ, Τπεφκυνοσ χολικϊν Δραςτθριοτιτων Π.Ε. ερρϊν, (0030)2321047515,              
serreschools@gmail.com  
 αμολαδάσ Ιωάννθσ, Προϊςτάμενοσ Σμιματοσ Πλθροφορικισ Διεφκυνςθσ Π.Ε. ερρϊν, samoladas@gmail.com, 
(0030)2321047523  

- Παπαδθμθτρίου οφία, Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Εκπαιδευτικισ Ραδιοτθλεόραςθσ και Ψθφιακϊν Μζςων, 
(0030)2103443820, sofipapadi@minedu.gov.gr 

- Δελιοτηάκθσ Μζνοσ, κθνοκζτθσ τθσ ΕΡΣ, Mdeliotzakis@ert.gr, (0030)2106092123 
- Θεοδωρίδθσ Ανδρζασ, Επικεωρθτισ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (Τπουργείο Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ και 

Νεολαίασ τθσ Κφπρου), atheodoridis@schools.ac.cy,  (00357)22800910 
- Γιαμουρίδθσ Ιορδάνθσ, Προϊςτάμενοσ Σμιματοσ Οπτικοακουςτικϊν Μζςων και Διαδικτφου, Προεδρία τθσ Κυβζρνθςθσ, 

Γενικι Γραμματεία Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ, i.giamouridis@mindigital.gr, (0030)2109098384 
- φζτςα Μαρία, Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ Μθτρϊων και Διαφάνειασ τθσ ΓΓΕΕ, maria.sfetsa@mindigital.gr, 

(0030)2109098369 
- Κυμιωνισ τζλιοσ, Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ & Διαχείριςθσ Ψθφιακοφ Περιεχομζνου Εκνικοφ Κζντρου 

Οπτικοακουςτικϊν Μζςων και Επικοινωνίασ, skymionis@ekome.media, (0030)2144022521 

 
 
 
 

Ο Πρεςβευτισ τθσ Κυπριακισ 
Δθμοκρατίασ ςτθν Ελλάδα 

 
Κυριάκοσ Κενεβζηοσ 

 Ο Διευκυντισ τθσ Διεφκυνςθσ 
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

ερρών 

 
Καραβαςίλθσ Ιωάννθσ 

 
 
 
 
 

Ο Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ του 
Φεςτιβάλ Σαινιών Μικροφ Μικουσ 

τθσ Δράμασ 

 
ακαρίδθσ Γιάννθσ 

 
 
 
 

Ο Προϊςτάμενοσ τθσ 
Διεφκυνςθσ Εποπτείασ 

Μζςων Ενθμζρωςθσ τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ 

Επικοινωνίασ και 
Ενθμζρωςθσ 

 
Παναγισ αμοφρθσ 

 

Η προϊςταμζνθ του Σμιματοσ 
Εκπαιδευτικισ Ραδιοτθλεόραςθσ 

και Ψθφιακών Μζςων του Τ.ΠΑΙ.Θ. 

 
οφία Παπαδθμθτρίου 

O Πρόεδροσ και Διευκφνων 
φμβουλοσ του Εκνικοφ Κζντρου 
Οπτικοακουςτικών Μζςων και 

Επικοινωνίασ 
 

Πάνοσ Κουάνθσ 
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Κατθγορία βράβευςθσ «Δθμιουργία ςποτ του διεκνοφσ μακθτικοφ 
διαγωνιςμοφ «Cinema… διάβασες;» 

 

Ποιεσ ςχολικζσ μονάδεσ μποροφν να λάβουν μζροσ; 
Όςεσ δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτον φετινό 12ο διαγωνιςμό 
 
Ποιοσ είναι ο ςτόχοσ; 
Θ δθμιουργία ενόσ ι περιςςότερων ςποτ για τον διαγωνιςμό 
 
Πότε κα χρθςιμοποιθκεί αυτό το ςποτ; 
Από το τρζχον ςχολικό ζτοσ (2021-22) και μετά 
 
Ζωσ ςιμερα, ποιο ιταν το επίςθμο ςποτ του προγράμματοσ; 
Σο ςποτ που ζωσ τϊρα χρθςιμοποιοφςαμε ςτισ δθμόςιεσ εκδθλϊςεισ, δθμιουργικθκε από το 
Κινθματογραφικό Εργαςτιριο του 13ου Δθμ. χολείου ερρϊν και μπορείτε να το δείτε ςτο ακόλουκο λινκ: 
https://www.youtube.com/watch?v=u5xH9RgxP3I (το ςποτ είναι το 1ο λεπτό του βίντεο) 
 
Τπάρχουν προδιαγραφζσ; 
-Διάρκεια ωσ 25 δευτερόλεπτα 
-Όςο γίνεται πιο υψθλισ ανάλυςθσ, 1920 Χ 1080 (ϊςτε να μπορεί να παίξει ςε τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ 
-Φορμάτ (mp4) 
-Περιεχόμενο (Καλείςτε να φτιάξετε το ςποτ ενόσ μακθτικοφ διαγωνιςμοφ. κοπόσ του ςποτ είναι να 
παροτρφνουμε μακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ και ςχολεία να ςυμμετάςχουν) 
 
Τπάρχουν πλθροφορίεσ που πρζπει οπωςδιποτε να αναφζρονται;  
-Καταρχάσ αποφφγετε χρονικζσ αναφορζσ που δθμιουργοφν περιοριςμοφσ χριςθσ (π.χ. είναι λάκοσ 
αναφορά «…ςασ καλοφμε να ςυμμετάςχετε ςτον 12ο διαγωνιςμό ι το ςχολικό ζτοσ 2021-22…» κλπ). 
Ηθτοφμενο δθλαδι είναι ζνα ςποτ που κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί περιςςότερα ςχολικά ζτθ. 
-Καλό κα ιταν να αναφζρεται το email του διαγωνιςμοφ (mtainies@gmail.com) όπωσ και οι 
ςυνδιοργανωτζσ  (Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ερρϊν, Φεςτιβάλ Σαινιϊν Μικροφ Μικουσ τθσ 
Δράμασ, ΕΡΣ, Σμιμα Εκπαιδευτικισ Ραδιοτθλεόραςθσ και Ψθφιακϊν Μζςων του Τ.ΠΑΙ.Θ., Γενικι 
Γραμματεία Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ, Πρεςβεία τθσ Κφπρου ςτθν Ακινα/Μορφωτικό Γραφείο/πίτι 
τθσ Κφπρου, Εκνικό Κζντρο Οπτικοακουςτικϊν Μζςων και Επικοινωνίασ). Ωσ προσ τουσ ςυνδιοργανωτζσ, κα 
απεικονίηονται τα λογότυπά τουσ.  
- Να αναφζρεται το όνομά του: «Διεκνισ Μακθτικόσ Διαγωνιςμόσ Σαινιϊν Μικροφ Μικουσ: Cinema… 
διάβαςεσ; 
-Επίςθσ ςτο τζλοσ, να φαίνεται ποιο ςχολείο δθμιοφργθςε το ςποτ (αποφφγετε ονόματα μακθτϊν ι 
εκπαιδευτικϊν, είναι ζνα ςφντομο ςποτ, αρκεί θ αναφορά ςτο ςχολείο). Μπορείτε να δθμιουργιςετε και 
μία διαδικτυακι εκδοχι του ςποτ ςτθν οποία (ςτουσ τίτλουσ τζλουσ) κα φαίνονται αναλυτικά οι 
δθμιουργοί.  
 
Μζχρι πότε πρζπει να ςτείλω το ςποτ μου; 
Ζωσ τθ λιξθ του διαγωνιςμοφ, δθλαδι ζωσ τισ 15 Μαρτίου 2022 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u5xH9RgxP3I
mailto:mtainies@gmail.com
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Πώσ κα το ςτείλω;  
Μζςω wetransfer (δε κζλουμε δθλαδι να αναρτιςετε το ςποτ, αλλά να μασ ςτείλετε το τελικό ςασ αρχείο) 
ςτο mtainies@gmail.com.  
 
Χρειάηεται να ηθτιςουμε ζγκριςθ των γονζων ι να κάνουμε κάποια άλλθ τυπικι διαδικαςία; 
Ναι, υπάρχει πρότυπθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ που κα ςασ ςτείλουμε.  
 
Πρζπει να δθλώςω τθν πρόκεςι μασ να φτιάξουμε ςποτ; 
Όχι, αρκεί να μασ ςτείλετε τθ δθμιουργία ςασ ωσ τισ 15 Μαρτίου 
 
Πρζπει να δθμιουργιςουμε και ταινία μικροφ μικουσ και ςποτ; 
Όχι, μπορείτε να δθμιουργιςετε ζνα από τα δφο ι και τα δφο.  
 
Ακολουκεί το παράρτθμα με δφο κείμενα: 
-τθ ςυγκατάκεςθ των γονζων που τθν κρατάτε ςτο αρχείο ςασ 
-τθ βεβαίωςθ/ςυγκατάκεςθ του ςχολείου που τθ ςτζλνετε ςτο serreschools@gmail.com (και ςτθν οποία 
δθλϊνετε ότι ζχετε τισ εγκρίςεισ ςτο αρχείο ςασ και ςυμφωνείτε με τθ χριςθ του ςποτ για τθν προβολι του 
διαγωνιςμοφ). Θ βεβαίωςθ πρζπει να φζρει ςφραγίδα του ςχολείου και υπογραφζσ τθσ Διεφκυνςθσ και των 
εκπαιδευτικϊν που ςυμμετείχαν ςτθ δθμιουργία του ςποτ (άρα πρζπει να μασ ςταλεί ςκαναριςμζνθ) 
 
Τπάρχουν άλλοι ειδικοί όροι; 
Ναι, ιςχφουν γι’ αυτι τθν κατθγορία βράβευςθσ, ΟΛΟΙ οι όροι του 12ου διαγωνιςμοφ όπωσ περιγράφονται 
αναλυτικά ςτθν προκιρυξθ.  
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (για τθ δθμιουργία του ςποτ του διαγωνιςμοφ) 
Ο/θ  κάτωκι υπογεγραμμζνοσ/θ _______________________________________ κθδεμόνασ 
του/τθσ ________________________________________ μακθτι/τριασ τθσ ___________ 
τάξθσ του _____________________________________  

Δ   θ    λ   ώ   ν   ω 

Ότι επιτρζπω τθ ςυμμετοχι του παιδιοφ μου ςτον διαγωνιςμό δθμιουργίασ ςποτ που κα 

χρθςιμοποιθκεί για τθν προβολι του Διεκνοφσ Μακθτικοφ Διαγωνιςμοφ Σαινιϊν Μικροφ Μικουσ που 
ςυνδιοργανϊνουν θ Διεφκυνςθ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ  ερρών, το Φεςτιβάλ Σαινιών Μικροφ Μικουσ τθσ 
Δράμασ, το Σμιμα Εκπαιδευτικισ Ραδιοτθλεόραςθσ και Ψθφιακών Μζςων του Τ.ΠΑΙ.Θ., θ Γενικι 
Γραμματεία Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ, το ΕΚΟΜΕ (Εκνικό Κζντρο Οπτικοακουςτικών Μζςων και 
Επικοινωνίασ), θ ΕΡΣ και το πίτι τθσ Κφπρου – Μορφωτικό Γραφείο τθσ Κυπριακισ Πρεςβείασ ςτθν 
Ελλάδα. το πλαίςιο αυτοφ του διαγωνιςμοφ κα ςυμμετζχει ςτθ δθμιουργία μιασ ταινίασ ςποτ με τθ 
βοικεια του/τθσ εκπαιδευτικοφ του. Σο ςποτ που κα παραχκεί κα προβλθκεί ςε τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ, 
ςε εκδθλϊςεισ και επιμορφωτικζσ δράςεισ που κα πραγματοποιιςουν οι διοργανωτζσ  και το τελικό προϊόν 
κα αναρτθκεί ςτο Διαδίκτυο, ςτισ ιςτοςελίδεσ των διοργανωτϊν και ςτο youtube. το ςποτ δε κα υπάρχουν 
τα ονόματα των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν δθμιουργϊν αλλά μόνο τθσ ςχολικισ μονάδασ.  
 

Ο/θ  δθλ___ 
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ΒΕΒΑΙΩΗ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΟΣ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΜΑΘΗΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΣΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΤ ΜΗΚΟΤ 

ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2021-2022 

(τόποσ), (θμερομθνία) 

Ο/Θ υπογραφόμενοσ/υπογραφόμενθ (…………………………………………………………), Διευκυντισ/τρια ςτο 
(………………………………………………………………………………..), δθλϊνω υπεφκυνα ότι ζχω λάβει τθν ζγγραφθ άδεια 
των γονζων / κθδεμόνων των μακθτϊν και μακθτριϊν που ςυμμετζχουν ςτο ςποτ, που ςτζλνω και κζτω 
ςτθ διάκεςθ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ του εγκεκριμζνου (από το Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων 
τθσ Ελλάδασ και το Τπουργείο Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ και Νεολαίασ τθσ Κφπρου) 12ου Διεκνοφσ 
Μακθτικοφ Διαγωνιςμοφ Σαινιϊν Μικροφ Μικουσ.  

Οι γονείσ ζχουν ςυναινζςει εγγράφωσ ςτθν ςυμμετοχι των παιδιϊν τουσ και ςε όλουσ τουσ όρουσ 
που αναφζρονται ςτθν τυποποιθμζνθ φόρμα ςυγκατάκεςθσ που τουσ δόκθκε. Οι φόρμεσ αυτζσ βρίςκονται 
ςτο αρχείο του ςχολείου και κα είναι ςτθ διάκεςθ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ αν μου ηθτθκοφν. 
υγκεκριμζνα, ζχω ςυγκεντρϊςει (αρικμό) φόρμεσ ςυγκατάκεςθσ που αφοροφν τα ακόλουκα τμιματα τθσ 
ςχολικισ μου μονάδασ: (τμιματα) 

Επίςθσ, ςυμφωνϊ, τόςο εγϊ όςο και οι ςυνδθμιουργοί εκπαιδευτικοί που υπογράφουν παρακάτω, 
ςτθν παραχϊρθςθ χριςθσ του ςποτ με αποκλειςτικό ςκοπό τθν προβολι του προαναφερόμενου 
διαγωνιςμοφ.  

 

 

Ο Διευκυντισ/ Θ Διευκφντρια                                                        

 τθσ  χολικισ Μονάδασ                                                               

 

 

(………………………………………….)                                               

        Τπογραφι/φραγίδα           

 
 

Οι ζυμμεηέχονηες εκπαιδευηικοί 

Ονοματεπώνυμο    Υπογραφή 

 

Ονοματεπώνυμο   Υπογραφή 

 

Ονοματεπώνυμο   Υπογραφή 

 

Ονοματεπώνυμο   Υπογραφή 

 

Ονοματεπώνυμο   Υπογραφή 

 

 

Ονοματεπώνυμο   Υπογραφή 


