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     ΚΟΙΝ : 1. Περιφερειακές  Δ/νσεις Εκπ/σης όλης της χώρας  
                   2. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων  ΠΕ και ΔΕ 
                  3.  Καρπός – Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων και  
       Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας 
       Φωκίδος 13 - 15231 Χαλάνδρι 
 

 ΘΕΜA :  1ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Βιντεομουσεία 2014  
   με θέμα « Ο κόσμος γύρω μας - ο κόσμος όπως τον ζούμε!» 
 

 Σας ενημερώνουμε ότι  το Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων και  Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας 
ΚΑΡΠΟΣ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων προκηρύσσει τον1ο Πανελλαδικό Μαθητικό  Διαγωνισμό Ταινιών  Βιντεομουσεία 
2014 με θέμα « Ο κόσμος γύρω μας - ο κόσμος όπως τον ζούμε!» 

 
 Οι ταινίες «βιντεομουσεία» είναι  ταινίες μικρού μήκους με θέματα που οι μαθητές θεωρούν 
σημαντικά για την ομάδα τους, για τη δική τους νεανική ζωή, θέματα που θα ήθελαν να τα δείξουν στους 
εφήβους του αύριο. Κάθε ομάδα μαθητών θα πρέπει να αποτυπώσει σε βίντεο μέγιστης διάρκειας 5 
λεπτών, «κάτι που κατά τη γνώμη της, αξίζει να διασωθεί, να διαφυλαχθεί σε ένα φανταστικό-εικονικό 
μουσείο για τους εφήβους του μέλλοντος». Δημιουργικά, σοβαρά, αστεία, πρωτότυπα – τα πάντα από την 
καθημερινότητα των νέων μπορούν να αποτελέσουν θέμα παραγωγής μιας τέτοιας ταινίας,  που θα πρέπει 
να γυριστεί με  ντοκιμαντερίστικη ματιά, π.χ. το παγκάκι έξω από σχολείο, το μουσικό συγκρότημα της 
τάξης,  το γειτονικό δάσος που κάηκε, ένα παιχνίδι που αρέσει, η πλατεία που συχνάζουν, ο περιπτεράς, τα 
graffiti που ζωγράφισαν στην πλατεία ή ακόμα ο τρόπος που βιώνουν τον κόσμο γύρω τους στις σημερινές 
συνθήκες ζωής. Η μικρή διάρκεια των ταινιών κατευθύνει στην επιλογή ενός κυρίως θέματος σε κάθε 
ταινία.  

 Σκοπός του διαγωνισμού είναι να δοθεί στους μαθητές-τριες η ευκαιρία να συνεργαστούν πάνω σε 
μια δημιουργική δραστηριότητα, να εξοικειωθούν με τη «γλώσσα» της κινηματογραφικής αφήγησης, να 
γίνουν κριτές και ερευνητές του άμεσου προσωπικού τους περιβάλλοντος και να παρατηρήσουν με κριτική 
ματιά την καθημερινότητά τους.   

 Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε ομάδες πέντε τουλάχιστον μαθητών, από Δημοτικά Σχολεία (Ε΄-ΣΤ΄ 
Δημοτικού), Γυμνάσια και Λύκεια. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν. Δεν γίνονται δεκτές ατομικές 
συμμετοχές.  

  Όλα τα είδη είναι ευπρόσδεκτα: με βάση το ντοκιμαντέρ, μπορούν να συνδυαστούν στοιχεία 
ρεπορτάζ, μαρτυρίας, μη λεκτικής καταγραφής, κινούμενων σχεδίων ακόμα και δραματοποίησης αρκεί να 
αποδίδουν την προσωπική ματιά και εμπειρία της ομάδας πάνω στο θέμα. 

 Η ταινία ενδέχεται να προβληθεί σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες και για τον λόγο αυτό όπου 
υπάρχει ελληνικός λόγος  θα πρέπει να συνοδεύεται από αγγλικούς υπότιτλους  (οι μαθητές μπορούν να 
απευθυνθούν σε καθηγητές Αγγλικών ή να αναζητήσουν τη δυνατότητα υποτιτλισμού σε απλά λογισμικά 
ψηφιακού μοντάζ ). 

 

  
 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
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  Μαρούσι, 16-12-2013 
  Αρ. πρωτ. :  193434/Γ7 

ΠΡΟΣ: 

1. Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
όλης της χώρας  

 2.  Υπεύθυνους Πολιτιστικών Θεμάτων και  
       Υπεύθυνους  Σχολικών Δραστηριοτήτων   
3.    Δημοτικά, Γυμνάσια  και Λύκεια όλης της 
χώρας (μέσω των Δ/νσεων Εκπ/σης)  

 



 
 
 
 Η μουσική που θα χρησιμοποιηθεί για τις ταινίες θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι  ελεύθερη 
δικαιωμάτων. Οι μαθητές  μπορούν να γράψουν τη δική τους μουσική ή να αναζητήσουν δωρεάν μουσική, 
χωρίς πνευματικά δικαιώματα, σε πολλούς ειδικούς ιστότοπους (non royalty music).  
 Τύπος αρχείου: mp4 .mov ή avi  
 Διαστάσεις: 720 x 576 ή 1080 x 720 ή 1920 x 1080  
 Διάρκεια: 2’- 5’ λεπτά + 1’ για τίτλους τέλους 

 Ταινίες που δεν θα είναι στις παραπάνω προδιαγραφές, δεν θα γίνονται δεκτές. 

Διακρίσεις- Βραβεία: 
 Οι δέκα ταινίες που θα βραβευτούν: 

-θα προβληθούν στην τελετή λήξης που θα γίνει στην Αθήνα τoν Ιούνιο 2014 
-θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα βίντεο του Κέντρου Καρπός 
-θα αποτελέσουν μέρος δράσεων διανομής και κριτικής από μαθητές-τριες άλλων σχολείων ως      
παραδείγματα για συζήτηση 
-θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης 
- θα προβληθούν στη ζώνη της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης 

 Οι ομάδες που θα διακριθούν θα συμμετάσχουν σε μια ημέρα ειδικών κινηματογραφικών εργαστηρίων 
για προχωρημένους. 

 Η Κριτική Επιτροπή απαρτίζεται από επαγγελματίες κινηματογραφιστές και εκπαιδευτικούς με 
εμπειρία στις δραστηριότητες πολιτισμού και οπτικοακουστικής παιδείας. 
 
 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι 
την Δευτέρα 7 Απριλίου 2014 στο info@karposontheweb.org   Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή 
ολοκληρωμένης ταινίας είναι η Δευτέρα 28 Απριλίου 2014, ώρα  12:00  (πέντε τουλάχιστον ονόματα 
μαθητών-τριών που συνεργάστηκαν, θα πρέπει να εμφανίζονται στους τίτλους των συντελεστών της 
ταινίας). 

 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.karposontheweb.org  
 και στο τηλέφωνο 210-6850445 (Δευτέρα-Τετάρτη 10:00-17:00) 

 Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και η υλοποίησή του χωρίς κόστος για το Δημόσιο. 
   

  Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας. 

    

    Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

             ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΚΟΤΑ 

  
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή 
Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ- Τμήμα Δ΄ Αισθητικής Αγωγής   (Αρ. Πρωτ: 611/11-12-2013) 
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