
 
     
 
 
 

Πφργοσ,  4 Νοεμβρίου 2014 
 

Προς: 1. Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτ. Ελλάδασ, κ. Γιώργο Παναγιωτόπουλο 

2. Διεφκυνςθ Αϋ/βάκμιασ Eκπαίδευςθσ Hλείασ, κα Ζωι Βουρλοφμθ 

3. Διεφκυνςθ Βϋ/βάκμιασ Eκπαίδευςθσ Hλείασ, κ. Βαςίλθ Δθμθτρζλλο 

Kοιν.:   1. υλλόγουσ Δαςκάλων και Nθπιαγωγϊν Ηλείασ  

2. Ζνωςθ Λειτουργϊν Mζςθσ Εκπαίδευςθσ Hλείασ  

 

Θζμα:  υμμετοχι των ςχολείων Αϋ/βάκμιασ και Βϋ/βάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ηλείασ ςτο 17ο Διεκνζσ 

Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Παιδιά και Νζουσ και ςτθν 14θ  Ευρωπαϊκι 

υνάντθςθ Νεανικισ Οπτικοακουςτικισ Δθμιουργίασ Camera Zizanio. 

 

Για 17θ χρονιά το Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Παιδιά και Νζουσ δίνει το 

κακιερωμζνο ραντεβοφ του με τα παιδιά και τουσ εφιβουσ τθσ Ηλείασ από 29 Νοεμβρίου ζωσ 12 

Δεκεμβρίου 2014, με ζνα πρόγραμμα που περιλαμβάνει εκατοντάδεσ ταινίεσ και πολλζσ παράλλθλεσ 

εκδθλϊςεισ και δράςεισ. 

Σο Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με δφο φετινζσ εγκφκλιουσ τθσ διεφκυνςθσ ΕΠΕΔ (υπ’ αρ. 

144482/Γ7/11-09-2014 και 174949/Γ7/29-10-2014) ενκαρρφνει τθ ςυμμετοχι των ςχολείων τθσ 

Ηλείασ και όλθσ τθσ χϊρασ ςτισ εκδθλϊςεισ του Φεςτιβάλ. Για το λόγο αυτό επικυμοφμε να ςασ 

ενθμερϊςουμε για το φετινό πρόγραμμα και τισ δυνατότθτεσ που παρζχονται ςτουσ μακθτζσ για τθ 

δθμιουργικι ςυμμετοχι τουσ: 

 

Α. ΠΡΟΒΟΛΕ (με ελεφκερθ είςοδο) 

i. Avant Premiere, Κυριακι 30 Νοεμβρίου, ϊρα 11:00 ςε όλεσ τισ αίκουςεσ του Φεςτιβάλ 

(Πφργοσ: Απόλλων, Aμαλιάδα: Cine-Cinema, Λεχαινά: Cine Άςτρον, Zαχάρω: Δθμ. χολείο, 

Γαςτοφνθ: Κουρβιςιάνειο) με τθν ταινία Σο Αγόρι και ο Κόςμοσ. 

ii. Διαγωνιςτικό πρόγραμμα 17ου Φεςτιβάλ: Απόλλων, 30 Νοεμβρίου - 5 Δεκεμβρίου, ϊρεσ 

16:30-18:00, 18:15-20:15, 20:30-22:30.  

iii. Διαγωνιςτικό πρόγραμμα 17ου Φεςτιβάλ (προβολζσ ειδικά για τα ςχολεία των ταινιϊν 

μεγάλου μικουσ): Απόλλων, 1-5 Δεκεμβρίου, ϊρεσ 09:00-11:00 (δθμοτικά ςχολεία), 11:00-

13:00 (γυμνάςια-λφκεια).  

iv. Διαγωνιςτικό πρόγραμμα 14θσ Camera Zizanio (Ελλθνικό Σμιμα): υνεδριακό κζντρο, 29 

Νοεμβρίου 09:00-14:00 και 15:00-19:00, 30 Νοεμβρίου 09:00-14:00 και 17:00-19:00, 1 

Δεκεμβρίου, ϊρεσ 09:00-14:00. 

v. Διαγωνιςτικό πρόγραμμα 14θσ Camera Zizanio (Ευρωπαϊκό Σμιμα): υνεδριακό κζντρο, 2 - 

5 Δεκεμβρίου, ϊρεσ 09:00-14:00. 

vi. Zoom in European Childrens Film (Παράλλθλεσ προβολζσ με ταινίεσ εκτόσ ςυναγωνιςμοφ): 

Πφργοσ (Cineplex Ορφζασ, Κοφβελοσ), Aμαλιάδα (Cine-Cinema), Zαχάρω (Δθμοτικό χολείο), 

Γαςτοφνθ (Κουρβιςιάνειο), Λεχαινά (Cine Άςτρον), 1-5 Δεκεμβρίου και 8-12 Δεκεμβρίου, 

ϊρεσ 09:00-11:00 (δθμοτικά ςχολεία), 11:00-13:00 (γυμνάςια-λφκεια). 

θμείωςθ: ε ότι αφορά ςτισ προβολζσ που γίνονται ειδικά για τουσ μακθτζσ (περιπτϊςεισ iii. και vi.), 

τα ςχολεία κα πρζπει να επικοινωνοφν με τθ Γραμματεία του Φεςτιβάλ  για τθν επιλογι των ταινιϊν 
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και τθν οργάνωςθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ. Σο ίδιο ιςχφει και για τισ προβολζσ τθσ Camera Zizanio 

(περιπτϊςεισ iv. και v.) για τισ θμζρεσ και ϊρεσ που ςυμπίπτουν με τα ςχολικά προγράμματα. Σα 

αναλυτικά προγράμματα προβολϊν κα ανακοινωκοφν μζχρι τισ 20/11. 

 

Β. ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ 

i. Δζκα εργαςτιρια κθνοκεςίασ, Μοντάη, Animation, Ντοκιμαντζρ, Mythos Project, ζκαςτο 

για 15-20 μακθτζσ γυμναςίων-λυκείων: 1-5 Δεκεμβρίου, 11:00-14:30. 

ii. Πζντε εργαςτιρια κινθματογραφικισ ανάλυςθσ (Κριτικζσ Επιτροπζσ Παιδιϊν), ζκαςτο για 9-

15 μακθτζσ γυμναςίων, λυκείων και φοιτθτζσ, όπου οι ςυμμετζχοντεσ παρακολουκοφν τα 

διαγωνιςτικά προγράμματα του 17ου Φεςτιβάλ Ολυμπίασ και τθσ 14θσ Camera Zizanio, 

αναλφουν τισ ταινίεσ και ψθφίηουν για τα βραβεία. (Οι χϊροι και οι ϊρεσ αναφζρονται 

ανωτζρω ςτθν Ενότθτα: Α. ΠΡΟΒΟΛΕ και ειδικότερα ςτισ παραγράφουσ ii., iv. και v). 

iii. Ζνα εργαςτιριο κινθματογραφικισ ανάλυςθσ (υντακτικι επιτροπι Zizanio News) για 15-20 

μακθτζσ γυμναςίων, λυκείων και φοιτθτζσ. Οι ςυμμετζχοντεσ παρακολουκοφν τισ 

δραςτθριότθτεσ του 17ου Φεςτιβάλ και τθσ 14θσ Camera Zizanio και εν ςυνεχεία γράφουν 

κείμενα (ρεπορτάη, ςυνεντεφξεισ, ςχόλια, κριτικζσ κλπ.) για το blog 

zizanionews.wordpress.com: 28 Νοεμβρίου - 6 Δεκεμβρίου, 14:30-17:30. 

θμείωςθ: Για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτα εργαςτιρια, οι μακθτζσ κα πρζπει να υποβάλλουν τθν Αίτθςθ 

υμμετοχισ (επιςυνάπτεται) μζχρι τισ 21 Νοεμβρίου ςτθ Γραμματεία του Φεςτιβάλ (είτε μόνοι τουσ 

είτε μζςω των ςχολείων τουσ). Η επιλογι τουσ, κα γίνει ςτισ 25/11 με δθμόςια κλιρωςθ παρουςία 

εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν κλπ.  

 

Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ 

Η τελετι ζναρξθσ κα γίνει ςτο κζατρο Απόλλων το άββατο 29 Νοεμβρίου 2014, ϊρα 20:30.  

Η απονομι των Βραβείων κα γίνει ςτο υνεδριακό κζντρο το άββατο 6 Δεκεμβρίου ϊρα 20:30.  

Για το υπόλοιπο πρόγραμμα των παράλλθλων εκδθλϊςεων και δράςεων κα υπάρξει νεότερθ 

ενθμζρωςθ.  

 

Η Γραμματεία του Φεςτιβάλ ςτον Πφργο είναι ςτθ διάκεςι ςασ για κάκε διευκρίνιςθ και 

αναλυτικότερθ ενθμζρωςθ κακϊσ και για τθν οργάνωςθ τθσ ςυμμετοχισ ςασ ςτισ φετινζσ εκδθλϊςεισ. 

Από τθ Γραμματεία μπορείτε επίςθσ να πλθροφορθκείτε για τισ επιςκζψεισ ςτο Φεςτιβάλ ςχολείων 

από άλλεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ ι από τθν Ευρϊπθ προκειμζνου να εξετάςετε το ενδεχόμενο κάποιασ 

ςυνάντθςθσ ι επαφισ για ανταλλαγι απόψεων γφρω από κοινά ςασ ηθτιματα.  

Ώρεσ λειτουργίασ τθσ Γραμματείασ: 10:30 - 17:30 όλεσ τισ μζρεσ τθσ εβδομάδασ (και τισ αργίεσ), ςτο 

υνεδριακό Κζντρο τθσ νομαρχίασ (είςοδοσ από 28θσ Οκτωβρίου). Επίςθσ μπορείτε να επικοινωνείτε 

ςτο τθλ. 2621031615 και ςτο e-mail: olympiaiff@gmail.com. 

 

Με εκτίμθςθ 

 

  

Δθμιτρθσ πφρου 

 

Καλλιτεχνικόσ διευκυντισ 

Επιςυνάπτονται: 

1. Η εγκφκλιοσ 174949/Γ7/29-10-2014 του Τπ. Παιδείασ (Διεφκυνςθ ΕΠΕΔ-Σμιμα Δϋ Αιςκθτικισ Αγωγισ). 

2. Αίτθςθ υμμετοχισ των μακθτϊν για τα Κινθματογραφικά Εργαςτιρια και τισ Κριτικζσ Επιτροπζσ.  

mailto:olympiaiff@gmail.com

