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                 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ  
            Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
        Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ Γ’ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ Β΄ 
 

 
  

        ΚΟΙΝ:     1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης της χώρας 
           2. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. & Δ.Ε. (μέσω 
                των  Περ/κών  Δ/νσεων Εκπ/σης) 
           3. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας 
                Για Παιδιά και Νέους 
               Ρόδου 18 – 112 52 Αθήνα 

              e-mail: festival@olympiafestival.gr 

 
 

ΘΕΜΑ: «20
ο
 Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους 

και 17
η
 Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας – CAMERA ZIZANIO» 

Σχετ. έγγραφο: το με  αρ. πρ. 148287/Δ2/ 7-9-2016 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου 

 
Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 35/06-09-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, 
εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2017-2018 η υλοποίηση από  3  έως 10 Δεκεμβρίου 2016  του 20ου 
Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους που θα πραγματοποιηθεί στον 
Πύργο, την Αμαλιάδα, τα Λεχαινά, τη Γαστούνη  και σε άλλες πόλεις της Ηλείας. Θα γίνουν επίσης 
προβολές και εκδηλώσεις και στους άλλους δυο νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αχαΐας και 
Αιτωλοακαρνανίας. Στο Φεστιβάλ αυτό προβάλλονται ταινίες επαγγελματιών που έχουν στο επίκεντρο 
την παιδική και νεανική ηλικία.  
 Παράλληλα με το Φεστιβάλ Ολυμπίας πραγματοποιείται και η 17η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής 
Οπτικοακουστικής Δημιουργίας- CAMERA ZIZANIO. Στην CAMERA ZIZANIO, προβάλλονται δημιουργίες 
(μικρού μήκους) παιδιών και νέων από την Ελλάδα και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που έχουν 
πραγματοποιηθεί είτε στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων, είτε είναι αποτέλεσμα ατομικών 
πρωτοβουλιών. Διαγωνίζονται σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες: Α. δημιουργίες παιδιών ως 12 ετών, Β. από 13 
ως 16 ετών και Γ. από 17 ως 20 ετών.  
 Εκτός από τα βραβεία που απονέμουν οι κριτικές επιτροπές της Κάμερα Ζιζάνιο (3 σε κάθε ηλικιακή 
κατηγορία), υπάρχουν και τα εξής βραβεία: 

- Το βραβείο Εγγραμματισμού στα Μέσα που απονέμεται από την  Εκπαιδευτική Τηλεόραση 

του Υπουργείου Παιδείας.  

- Το βραβείο του Συνηγόρου του Παιδιού 

- Το βραβείο "Νίκος Καβουκίδης" . Το βραβείο συνίσταται στην προσφορά όλου του αναγκαίου 
κινηματογραφικού εξοπλισμού (κάμερες, φώτα, ήχος κλπ) και της απαραίτητης βοήθειας για τη 
δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκους με επαγγελματικές προδιαγραφές. 

- Το βραβείο της Σχολής Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου που συνίσταται στην 
παροχή μιας υποτροφίας  για σπουδές  κινηματογράφου.  

- Επιπλέον η Camera Zizanio φροντίζει για την αποστολή των ελληνικών ταινιών που διακρίνονται  σε 
Φεστιβάλ άλλων χωρών δίνοντας την ευκαιρία στους δημιουργούς τους να κερδίσουν μια πρόσκληση 
για ένα ταξίδι στο εξωτερικό.  
Αιτήσεις συμμετοχής ταινιών που έχουν παραχθεί στα πλαίσια σχολικών μονάδων γίνονται δεκτές 
ως τις 10 Οκτωβρίου 2017. 

  
 
 

 Ταχ. Δ/νση :       Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη:        151 80 -  Μαρούσι 
Πληροφορίες:     Λαπατά Σ. (Π.Ε.) 
                              Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)  
                              Σακκοπούλου Π.(Δ.Ε.) 
  Μαραγκού Ο.(Ε.Ε.) 
 Τηλέφωνο:         210-344 3318 
                              210-344 3272 
                              210-344 3023 
   210-344 2212 
  
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
----- 

         Βαθμός Ασφαλείας:  
         Να διατηρηθεί μέχρι: 

          Μαρούσι,  20-9-2017 
          Αρ.Πρωτ.: Φ16/  156023  /Δ2 
          Βαθμός Προτερ.  

ΠΡΟΣ:  

1. Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης της 
χώρας  
Υπόψη Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και  
Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων 
2. Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε.  της χώρας 
(μέσω Δ/νσεων  Π.Ε .& Δ.Ε. Εκπ/σης) 
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 Στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του 19ου Φεστιβάλ θα προβληθούν 70 περίπου ταινίες επαγγελματιών, 
μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων και ντοκιμαντέρ, προερχόμενες από 45 χώρες απ’ όλες τις ηπείρους.   
Το KID’ S & DOC, στο οποίο διαγωνίζονται  ντοκιμαντέρ, αποτελεί πλέον αυτοτελές τμήμα του Φεστιβάλ με 
ξεχωριστή διεθνή κριτική επιτροπή. Εκτός από τις ταινίες του διαγωνιστικού προγράμματος θα προβληθούν 
και ταινίες σε αφιερώματα και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις, όπως: 
 -«Zoom in European Children’ s Films» (Ταινίες με θέματα οικολογικά, οικογένειας, ανοχής στη 
διαφορετικότητα, σχολικού περιβάλλοντος κλπ). 
 - «Αφιέρωμα στο Γερμανικό Κινηματογράφο».  
 - «Αφιέρωμα στο Ευρωπαϊκό animation 
 
 Το ενδιαφέρον που έχει ήδη εκδηλωθεί είναι μεγάλο κι έτσι οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και μετά 
από την επίσημη εβδομάδα, ως τις 15 Δεκεμβρίου 2017. Ένα επιλεγμένο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ολυμπίας 
και της Camera Zizanio, θα μεταφερθεί στην Αθήνα. 

Όλες οι ταινίες έχουν στο επίκεντρο την παιδική και νεανική ηλικία και διαπνέονται από τις αρχές που 
έχουν θεσπίσει η UNICEF και η UNESCO για τον παιδικό και νεανικό κινηματογράφο, δηλαδή εμπνέονται από 
αγάπη για τον Άνθρωπο, τη Ζωή και τη Φύση, αναπτύσσουν την κριτική και δημιουργική σκέψη των νέων και 
βοηθούν στην αλληλοκατανόηση ανθρώπων με διαφορετική κουλτούρα. Αποκλείονται ταινίες που προωθούν 
τη βία, το ρατσισμό, τον πόλεμο και το σεξισμό. 
 Τόσο για το διαγωνιστικό πρόγραμμα του 20ου Φεστιβάλ Ολυμπίας όσο και για το πρόγραμμα της 
17ης CAMERA ZIZANIO, θα υπάρχουν εκτός από τις διεθνείς κριτικές επιτροπές των ενηλίκων και παιδικές 
κριτικές επιτροπές οι οποίες θα απονείμουν τα δικά τους βραβεία. 
 Ταυτόχρονα θα πραγματοποιούνται οι εξής παράλληλες δράσεις: 
- θα λειτουργούν εργαστήρια σκηνοθεσίας, μοντάζ, σεναρίου, φωτογραφίας, κινουμένων σχεδίων κλπ. 
- θα κυκλοφορείται καθημερινά η εφημερίδα Ζιζάνιο η οποία συντάσσεται από παιδιά 
- θα μεταδίδεται καθημερινά με ευθύνη των παιδιών από τη συχνότητα τοπικού ραδιοφωνικού 
σταθμού η εκπομπή Ράδιο Ζιζάνιο 
- θα μεταδίδονται καθημερινά μέσω διαδικτύου γεγονότα του Φεστιβάλ και συνεντεύξεις στο εξάωρης 
διάρκειας Zizanio Live (παραγωγή των παιδιών) 
- θα προβάλλεται καθημερινά πριν από την τελευταία προβολή του διαγωνιστικού προγράμματος του 
Φεστιβάλ το πεντάλεπτο Daily News (παραγωγή των παιδιών) 
- θα γίνονται παρουσιάσεις βιβλίων και γνωριμία των μαθητών με καταξιωμένους συγγραφείς 
- θα δοθούν μουσικές και θεατρικές παραστάσεις 
- θα γίνουν ειδικά κινηματογραφικά αφιερώματα 
- θα προβληθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαθήματα στο σκοτάδι», το οποίο τελεί υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύγχρονες ευρωπαϊκές ταινίες μεγάλου 
μήκους και θα παρουσιαστούν οι «Παιδαγωγικοί Φάκελοι»/ Οδηγός ανάλυσης και προτάσεις για 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 
 

Η συμμετοχή των μαθητών σε όλες τις προβολές και τις δραστηριότητες του Φεστιβάλ Ολυμπίας και της 
Camera Zizanio είναι δωρεάν. 

 
Καθώς  τα παιδιά και οι νέοι είναι οι βασικοί αποδέκτες των ταινιών και των παράλληλων εκδηλώσεων 

και δράσεων του Φεστιβάλ Ολυμπίας, επιδιώκεται η δημιουργική συνεργασία με τη σχολική κοινότητα. 
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να διευκολύνουν τα παιδιά που θα συμμετάσχουν στα 
κινηματογραφικά εργαστήρια, στις παιδικές κριτικές επιτροπές, στη συντακτική επιτροπή της εφημερίδας 
Ζιζάνιο, στις ραδιοφωνικές εκπομπές, στις κινηματογραφικές παραγωγές, στις τελετές έναρξης και λήξης και 
φυσικά στην παρακολούθηση των ταινιών.  

 
 Τα σχολεία που επιθυμούν με δικά τους έξοδα να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικές εκδρομές και 

να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά 
και Νέους και της 17ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας-Camera Zizanio, 
δύνανται να επικοινωνήσουν άμεσα με τους υπευθύνους του Φεστιβάλ. Στοιχεία επικοινωνίας: 

 
 
 



 
 
 ΑΘΗΝΑ: Ρόδου 18 - ΤΚ 11252 - Τηλ. 210 8664470, fax 210 8662344  
 email: festival@olympiafestival.gr  ,  camerazizanio@gmail.com . 

    Για περισσότερες πληροφορίες: www.neanikoplano.gr  
 
   Όσα σχολεία ή μεμονωμένοι νέοι δημιουργοί επιθυμούν να συμμετάσχουν με ταινία τους στην 
CAMERA ZIZANIO, μπορούν να ενημερωθούν για τους κανονισμούς που διέπουν το διαγωνισμό από την 
ιστοσελίδα http://camerazizanio.net  και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής. 
 

       Η συμμετοχή των σχολείων στις ανωτέρω δράσεις είναι προαιρετική. 
 
 
 

          Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 
 
                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 
Εσωτερική διανομή:  

1. Γραφείο Αναπλ. Γενικού Γραμματέα κ. Γ. Αγγελόπουλου 
2. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’    
3. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Γ’     
4. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Γ’    
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