
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Παιδί και Κινηματογράφος

Από το χαρτί… στην οθόνη!

Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων

ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Κάτι τρέχει με τον Μουντζούρη… 

ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΚΟΙΝΟ
Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε ηλικίες μαθητών Β'-ΣΤ' Δημοτικού. Τα παιδιά θα δουλέψουν
ομαδικά (μέχρι 10 παιδιά) για το γύρισμα της ταινίας με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού τους.
Τα τμήματα μπορεί να χωριστούν σε περισσότερες ομάδες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ
έως 3 λεπτά

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
έως 30 Οκτωβρίου 2016

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΤΑΙΝΙΩΝ
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@melissabooks.com

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Με στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας των παιδιών, τη βιωματική εκπαίδευση, τη
μύηση των παιδιών στον πολιτισμό και ειδικότερα στον κινηματογράφο, διεξάγεται ο πανελ-
λήνιος αυτός διαγωνισμός.
Στον κινηματογράφο λέξεις, εικόνες, κίνηση, ήρωες, εμπλέκονται αρμονικά και μας παρασύ-
ρουν στον κόσμο τους.
Οι λέξεις απαιτούν σενάριο, οι εικόνες χρειάζονται φωτογραφίες ή σκίτσα, η κίνηση και ο
ήχος απαιτούν την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών. Μια ομάδα παιδιών υπό την καθο-
δήγηση του εκπαιδευτικού τους συνεργάζεται για να γίνει μία ταινία.
Η διαδικασία γραφής σεναρίου, είτε αυτό είναι βασισμένο στην πλοκή μιας λογοτεχνικής
ιστορίας, είτε αποτελεί καρπό επέκτασης της λογοτεχνικής ιστορίας εισάγει τα παιδιά στη δη-
μιουργική γραφή με τον πιο συναρπαστικό τρόπο.
Η ζωγραφική των σκίτσων ή η λήψη των κατάλληλων φωτογραφιών που συνοδεύουν το κεί-
μενο απελευθερώνει τη φαντασία και ωθεί το παιδί στην έκφραση του καλλιτεχνικού του τα-
λέντου και στη θέαση του κόσμου μέσα από τη δική του ματιά, μέσα από το δικό του φακό.
Παράλληλα, το παιδί καλείται να ασκήσει την κριτική του σκέψη συνδυάζοντας το κείμενο με
την κατάλληλη εικόνα που είτε θα ζωγραφίσει είτε θα φωτογραφίσει. 

ΜΕΣΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ για την υλοποίηση
α. Το βιβλίο «Η μικρή Σάρλοτ σκηνοθέτις» αποτελεί την αρχική έμπνευση του διαγωνισμού.
Οι ήρωές του θα πρωταγωνιστήσουν στην ταινία μικρού μήκους. Οι εκπαιδευτικοί θα μπο-
ρούν να προμηθευτούν το βιβλίο από τη βιβλιοθήκη του σχολείου τους, από τις τοπικές βι-
βλιοθήκες και τα βιβλιοπωλεία της περιοχής. Η αγορά του δεν είναι υποχρεωτική.
β. Το Επιμορφωτικό σεμινάριο 
γ.  Η δημιουργία ηλεκτρονικής διεύθυνσης μέσω της οποίας οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να
απευθύνονται σε ειδικό συνεργάτη, ο οποίος θα τους δίνει κατευθύνσεις και θα απαντά σε
απορίες τους κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.

 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (μόνο για εκπαιδευτικούς)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2016

ΩΡΑΡΙΟ 10:00-14:30 με δηλώσεις συμμετοχής ΜΟΝΟ

ΤΟΠΟΣ Εκδόσεις Μέλισσα, Σκουφά 58 Αθήνα 

Στο σεμινάριο θα υλοποιηθεί βήμα βήμα η διαδικασία δημιουργίας μία μικρής ταινίας κινού-
μενης εικόνας (animation) εμπνευσμένη από το βιβλίο "Η μικρή Σάρλοτ σκηνοθέτις".
Το σεμινάριο θα αναρτηθεί απο τις 3 Οκτωβρίου 2016 στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμε-
νων φορέων ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης τη
μέρα του σεμιναρίου να μπορούν να μυηθούν στη θεωρία και στις πρακτικές της κινούμενης
εικόνας (animation). 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Χριστίνα Ντεπιάν, εικαστικός-εκπαιδευτικός
Ιωάννα Γιακουμάτου, εκπαιδευτικός οπτικοακουστικών τεχνών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
1. Εισαγωγή στην κινούμενη εικόνα (βασικές αρχές και τεχνικές, δείγματα ταινιών). 
2. Η τεχνική της δημιουργίας κινούμενης εικόνας από δισδιάστατες μορφές και περιβάλ-
λοντα (2-D animation)
3. Προβολή της δοκιμαστικής μικρής ταινίας που δημιουργήθηκε πριν από το διάλειμμα
4. Η διαδικασία του μοντάζ -  εξαγωγή ταινίας σε ψηφιακό αρχείο
5. Το σενάριο/σκηνοθεσία/storyboard
6. Συζήτηση και ιδέες για σενάριο με αφορμή βιβλίο «Η Μικρή Σαρλότ Σκηνοθέτης»
7. Συζήτηση για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικού εργαστηρίου σε σχο-
λικό πλαίσιο. 

ΒΡΑΒΕΙΑ-ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ (μόνο με προσκλήσεις)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016
ΩΡΑ 18:00-20:00
ΤΟΠΟΣ ΕΜΣΤ, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο 

Φιξ), Αθήνα
ΒΡΑΒΕΙΑ 3 κατηγορίες

Βραβείο Σεναρίου
Βραβείο Εικόνας
Βραβείο Σκηνοθεσίας  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άννα-Μαρία Βλάσση (amvlassi@yahoo.gr) 

 ΦΟΡΕΙΣ - ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, EΜΣΤ
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Νέας Υόρκης, ΜοΜΑ
Κινηματογραφική Εταιρεία Αθηνών
ΜΑΖΙ για την ΕΦΗΒΙΚΗ υγεία
OPUS, Οργανισμός Ανάδειξης Ελληνικού Πολιτισμού
Εκδοτικός Οίκος ΜΕΛΙΣΣΑ

Για περισσότερες πληροφορίες ή λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας
στο info@melissabooks.com ή στο τηλ. 210/3611692


