
 

 

 

 

Προς:  1. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής

2. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, κ. 

3. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, κ. 

 

Kοιν.:  1. Συλλόγους Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ηλείας

 2. Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ηλείας

 

Θέμα: Ενημέρωση και Συμμετοχή στο 4
ο
 Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου στην πόλη 

της Αμαλιάδας 

Για 4
η
 χρονιά εφέτος, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέ

από τις 24 Ιανουαρίου έως 7 Φεβρουαρί

διεξαχθεί και σε άλλες πέντε πόλεις,

Φεβρουαρίου 2018.  

 

Όλες οι προβολές, οι παράλληλες εκδηλώσεις

για το κοινό. Κάθε χρόνο το φεστιβάλ

προβολές, με έλληνες και ξένους καλεσμένους

 

Στην Αμαλιάδα το φεστιβάλ θα πλαισιωθεί

και ένα εργαστήριο  για εκπαιδευτικούς

 

Το πρόγραμμα των προβολών περιλαμβάνει

κληρονομιά, επιστήμη.  Φέτος συμμετέχουν

των οποίων θα  βρίσκονται στις προβολές

 

Για την εκπαιδευτική ζώνη το  Φεστιβάλ

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, το Κέντρο

φεστιβάλ αρχαιολογικού- ιστορικού ντοκιμαντέρ

 

Για δεύτερη χρονιά θα δοθούν 2 βραβεία

διεθνές ντοκιμαντέρ. 

 

Με χαρά σας ενημερώνουμε, στα συνημμένα αρχεία, για το 

για την έκθεση κόμικς. 

Όσον αφορά το εργαστήριο για τους εκπαιδευτικούς

πλήρη περιγραφή και πληροφορίες ώστε να το 

δηλώσουν τη συμμετοχή τους. 

Αμαλιάδα, 19 Ιανουαρίου 2018

Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, κ. Παναγιώτη Ζεύλα 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, κ. Βασίλη Δημητρέλλο 

Συλλόγους Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ηλείας 

2. Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ηλείας 

Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου στην πόλη 

εστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου ανοίγει τις πόρτες

Φεβρουαρίου 2018 στην Καλαμάτα. Μέρος του φεστιβάλ

πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Αμαλιάδα, στις 

εκδηλώσεις και τα σεμινάρια θα είναι και φέτος 

φεστιβάλ εμπεριέχει και ένα ειδικό αφιέρωμα με

καλεσμένους σκηνοθέτες.  

πλαισιωθεί από δύο παράλληλες δράσεις, μία έκθεση

εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. 

περιλαμβάνει 4 θεματικές. Υγεία, εφηβεία, πολιτιστική

συμμετέχουν πολλοί έλληνες και ξένοι σκηνοθέτες, κάποιοι

προβολές προκειμένου να συνομιλήσουν με το κοινό.

Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου συνεργάζεται

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με την Ελληνική

Κέντρο Κοινωνίας, Επιστήμης και Τέχνης CAID

ντοκιμαντέρ «Αγών». 

βραβεία κοινού (1.000 ευρώ) για το καλύτερο ελληνικό

Με χαρά σας ενημερώνουμε, στα συνημμένα αρχεία, για το πρόγραμμα προβολών καθώς και 

εργαστήριο για τους εκπαιδευτικούς, παρακαλούμε βρείτε στο συνημμένο 

πλήρη περιγραφή και πληροφορίες ώστε να το προωθήσετε στους εκπαιδευτικούς για να 

Ιανουαρίου 2018 

Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο  

Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου στην πόλη 

πόρτες του 

φεστιβάλ θα 

 2,3 και 4 

ελεύθερα 

με ειδικές 

έκθεση κόμικς 

πολιτιστική 

κάποιοι εκ 

κοινό. 

συνεργάζεται με την 

Ελληνική Εταιρεία 

CAID και το 

ελληνικό και 

καθώς και 

, παρακαλούμε βρείτε στο συνημμένο 

ευτικούς για να 



Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και περαιτέρω ενημέρωση. 

Με εκτίμηση 

  

Λίνα Γιαννοπούλου 

 

Υπεύθυνη Οργάνωσης & Διευθύντρια Προγράμματος για την Ηλεία 

e-mail: linayannopoulou@gmail.com 

τηλ.: 6977 862501 

 

Για δηλώσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών στο εργαστήριο, καθημερινά εκτός Σαββάτου και 

Κυριακής έως και τις 31 Ιανουαρίου 2018, ώρες 10.00-12.00 (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας): 

Ευρυδίκη Γεωργοπούλου 

e-mail: ev.georgopoulou@gmail.com 

τηλ.: 6945 165258 

 

Επισυνάπτονται: 

1. Πρόγραμμα προβολών 4
ου

 Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου για την 

Αμαλιάδα 

2. Περιγραφή και πληροφορίες έκθεσης κόμικς 

3. Περιγραφή και πληροφορίες εργαστηρίου για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων 


