
 

1 

 

 
        

 
Αρ.Πρωτ. Φ3/50/9405 
    
     

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ 1

ο
  : Εςσέρ γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά  

ΘΕΜΑ 2
ο
  : 21

ν
 Γηεζλέο Φεζηιβάλ Κινημαηογπάθος Οιπκπίαο γηα Παηδηά θαη Νένπο   

ΘΕΜΑ 3
ο
  : Έγθξηζε εκπαιδεςηικού ππογπάμμαηορ «Ταξιδεύονηαρ με ηη 

Νεπάιδα, ένα παισνίδι εν Πλω» 

 

          

ΘΕΜΑ 1
ο
  : Εςσέρ για ηη ζσολική σπονιά  

Αγαπεηνί/-έο  ζπλάδειθνη ζαο εχρνκαη θαιή αξρή θαη θαιή ζρνιηθή ρξνληά. 

Δχρνκαη λα έρνπκε φινη καο κηα δεκηνπξγηθή ρξνληά κε πγεία, έκπλεπζε θαη 

πνηνηηθέο ζπλεξγαζίεο. Θα είκαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα νηηδήπνηε ρξεηαζηείηε. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
  : 21

ο
 Διεθνέρ Φεζηιβάλ Κινημαηογπάθος Ολςμπίαρ για Παιδιά και 

Νέοςρ   

 αο ελεκεξψλνπκε φηη εγθξίλεηαη γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 η 

ςλοποίηζη από  1  έωρ 8 Δεκεμβπίος 2018  ηος 21ος Διεθνούρ Φεζηιβάλ 

Κινημαηογπάθος Ολςμπίαρ για Παιδιά και Νέοςρ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ 

Πχξγν, ηελ Ακαιηάδα, ηα Λεραηλά, ηε Γαζηνχλε  θαη ζε άιιεο πφιεηο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαζψο θαη ζηελ Αζήλα.  

ην Φεζηηβάι  πξνβάιινληαη πεξίπνπ 70 ηαηλίεο επαγγεικαηηψλ πνπ έρνπλ 

ζην επίθεληξν ηελ παηδηθή θαη λεαληθή ειηθία θαη άιιεο 100 ζηα αθηεξψκαηα θαη ηηο 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η  
ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 

Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΦΑΪΑ 
ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  
 

 

Yπεύθυνη    : Βασιλική Μαντζουράτου 

Σαχ. Δ/νση :  Ερμού 70 

Σαχ. Κωδ. : 26221 
Σηλ.  :  2610 229261 
Fax  :  2610 229258 
E – mail :politismos@dipe.ach.sch.gr 
Web site :  http ://dipe.ach.sch.gr 
 

ΠΑΣΡΑ, 06/09/2018 

ΠΡΟ: 
Σους κ. κ. Δ/ντές/-ντριες –Προϊσταμένους/-
νες : 
1. Δημοτικών χολείων-Νηπ/γείων, Α/θμιας 
Εκπ/σης  Αχαΐας 
2.Ιδιωτικών Δημοτικών – Νηπιαγωγείων 
3. Ειδ. Δημοτικών – Νηπιαγωγείων 
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παξάιιειεο εθδειψζεηο. Όιεο νη ηαηλίεο δηαπλένληαη απφ ηηο αξρέο πνπ έρνπλ 

ζεζπίζεη ε UNICEF, ε UNESCO θαη άιινη δηεζλείο νξγαληζκνί γηα ηνλ παηδηθφ θαη 

λεαληθφ θηλεκαηνγξάθν.  

Σαπηφρξνλα πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζηήξηα ζθελνζεζίαο, κνληάδ, animation, 

θηλεκαηνγξαθηθήο  γξαθήο θ.ιπ. Καζψο ηα παηδηά θαη νη λένη είλαη νη βαζηθνί 

απνδέθηεο ησλ ηαηληψλ θαη ησλ παξάιιεισλ εθδειψζεσλ θαη δξάζεσλ ηνπ 

Φεζηηβάι, επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία κε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, σζηφζν 

ζε θάζε πεξίπησζε ε ζπκκεηνρή ησλ ζρνιείσλ είλαη πξναηξεηηθή. 

 Δηδηθφηεξα, νη δξάζεηο ηνπ Φεζηηβάι απεπζχλνληαη ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο 

ηεο Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ησλ 

καζεκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη πξναηξεηηθψλ ζρνιηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ –πξνγξακκάησλ. Σα εξγαζηήξηα πινπνηνχληαη απφ 

αλαγλσξηζκέλνπο επαγγεικαηίεο ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ ρψξνπ.  

Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε φιεο ηηο πξνβνιέο θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Φεζηηβάι είλαη δσξεάλ. Ο πξνβιεπφκελνο ρξφλνο γηα ηε  

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηα θηλεκαηνγξαθηθά εξγαζηήξηα ή ζηηο πξνβνιέο 

ηνπ θεζηηβάι είλαη πεξίπνπ 2-3 δηδαθηηθέο ψξεο, γηα  5 εκέξεο. πγθεθξηκέλα, απφ 1 

έσο 8 Γεθεκβξίνπ 2018 ζα πινπνηεζεί ην δηαγσληζηηθφ πξφγξακκα θαη ηα 

εξγαζηήξηα.  

Οι πποβολέρ ηων ηαινιών για ηα ζσολεία εκηείνονηαι από 29 Νοεμβπίος 

έωρ 21 Δεκεμβπίος 2018. Οη δξάζεηο θαη νη πξνβνιέο ζα πινπνηνχληαη εθηφο 

ζρνιείνπ ζηα εμήο ζεκεία θαη πφιεηο: Θέαηξν Απφιισλ, πλεδξηαθφ Κέληξν 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο (Πχξγνο-Ζιείαο) θαη ζηελ Ακαιηάδα, ηε Γαζηνχλε, ηα 

Λεραηλά θαη άιιεο πφιεηο ηεο πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο θαζψο θαη ηελ Αζήλα. 

 Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηνπ θεζηηβάι ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη εμήο 

παξάιιειεο δξάζεηο: 

 ζα ιεηηνπξγνχλ εξγαζηήξηα ζθελνζεζίαο, κνληάδ, ζελαξίνπ, θσηνγξαθίαο, 

θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ θιπ.  

 ζα θπθινθνξείηαη θαζεκεξηλά ε εθεκεξίδα Εηδάλην ε νπνία ζπληάζζεηαη απφ παηδηά  

 ζα κεηαδίδεηαη θαζεκεξηλά κε επζχλε ησλ παηδηψλ απφ ηε ζπρλφηεηα ηνπηθνχ 

ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ ε εθπνκπή Ράδην Εηδάλην  

 ζα κεηαδίδνληαη θαζεκεξηλά κέζσ δηαδηθηχνπ γεγνλφηα ηνπ Φεζηηβάι θαη 

ζπλεληεχμεηο ζην εμάσξεο δηάξθεηαο Zizanio Live (παξαγσγή ησλ παηδηψλ)  

  ζα πξνβάιιεηαη θαζεκεξηλά πξηλ απφ ηελ ηειεπηαία πξνβνιή ηνπ δηαγσληζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ Φεζηηβάι ην πεληάιεπην Daily News (παξαγσγή ησλ παηδηψλ)  
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  ζα γίλνληαη παξνπζηάζεηο βηβιίσλ θαη γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε θαηαμησκέλνπο 

ζπγγξαθείο  

  ζα δνζνχλ κνπζηθέο θαη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο  

  ζα γίλνπλ εηδηθά θηλεκαηνγξαθηθά αθηεξψκαηα  

  ζα πξνβιεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Μαζήκαηα ζην ζθνηάδη», ην νπνίν 

ηειεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ζχγρξνλεο επξσπατθέο ηαηλίεο κεγάινπ κήθνπο θαη ζα παξνπζηαζηνχλ νη 

«Παδαγσγηθνί Φάθεινη»/Οδεγφο αλάιπζεο θαη πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο.    

 Σν Φεζηηβάι πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.   

Παξαθαινχληαη νη Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ λα δηεπθνιχλνπλ ηα παηδηά πνπ 

ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηα θηλεκαηνγξαθηθά εξγαζηήξηα, ζηηο παηδηθέο θξηηηθέο 

επηηξνπέο, ζηε ζπληαθηηθή επηηξνπή ηεο εθεκεξίδαο Εηδάλην, ζηηο ξαδηνθσληθέο 

εθπνκπέο, ζηηο θηλεκαηνγξαθηθέο παξαγσγέο, ζηηο ηειεηέο έλαξμεο θαη ιήμεο θαη 

θπζηθά ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ ηαηληψλ.   

Σα ζρνιεία πνπ επηζπκνχλ κε δηθά ηνπο έμνδα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο εθδειψζεηο ηνπ 21νπ Γηεζλνχο 

Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Οιπκπίαο γηα Παηδηά θαη Νένπο  δχλαληαη λα 

επηθνηλσλήζνπλ άκεζα κε ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ Φεζηηβάι.  

ηνηρεία επηθνηλσλίαο:  ΑΘΖΝΑ: Ρφδνπ 18 - ΣΚ 11252 - Σει. 210 8664470, 

fax 210 8662344   email: festival@olympiafestival.gr  ,  camerazizanio@gmail.com .   

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: www.neanikoplano.gr .    

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο θαη κεηαθίλεζεο ησλ  

ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ελ ιφγσ Φεζηηβάι ζα πξέπεη 

λα ηεξνχληαη νη ηζρχνπζεο απφ ηνλ λφκν δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο 

εθπαηδεπηηθέο κεηαθηλήζεηο/επηζθέςεηο. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
  : Έγκπιζη εκπαιδεςηικού ππογπάμμαηορ 

αο ελεκεξψλνπκε φηη εγθξίλεηαη σο πξνο ηελ παηδαγσγηθή ηνπ 

θαηαιιειφηεηα ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα «Ταξιδεύονηαρ με ηη Νεπάιδα, ένα 

παισνίδι εν Πλω», πνπ πινπνηείηαη ζην «Πλωηό Μοςζείο Νεπάιδα» θαη 

πξνζθέξεηαη δσξεάλ ζηνπο καζεηέο/ηξηεο Γ’ θαη Γ’ ηάμεο Γεκνηηθνχ απφ ην 

Κνηλνθειέο Ίδξπκα Ησάλλε .Λάηζε, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019, ππφ ηηο εμήο 

πξνυπφζεζεηο: Α) λα πιεξνχληαη φινη νη θαλφλεο αζθαιείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

http://www.neanikoplano.gr/


 

4 

 

επίζθεςεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ Β) λα απνθεπρζεί ε δηάζεζε νπνηνπδήπνηε πιηθνχ πνπ 

αθνξά έκκεζε ή άκεζε δηαθήκηζε πξντφλησλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ αηφκσλ/θνξέσλ, 

θαζψο θαη πιηθνχ κε εγθεθξηκέλνπ απφ ην ΤΠΠΔΘ 

Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα θαη ηηο επηζθέςεηο ησλ ζρνιείσλ 

κπνξείηε λα θαιέζεηε ζην ηειέθσλν: 2106282888 ή λα απνζηείιεηε  e-mail ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε :  info@neraida.org  

 

 

 
 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΦΑΪΑΣ 

 

ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 
 ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΥΕΙΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

 

Παπακαλούμε, ηηρ εγκύκλιος να λάβοςν γνώζη με πποώθηζη ζηα πποζωπικά ηοςρ emails 

όλοι οι  εκπαιδεςηικοί ηος ζσολείος. 
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