
 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Διαδικτυακόσ Παιδικόσ Διαγωνιςμόσ Σαινίασ Μικροφ Μικουσ με τίτλο «Ονειρεφομαι με 

τα μάτια ανοιχτά»  

ΘΕΜΑ 2ο: Πανελλινιοσ Μακθτικόσ Διαγωνιςμόσ  «Κόμικσ/animation»  

 

ΘΕΜΑ 1ο: Διαδικτυακόσ Παιδικόσ Διαγωνιςμόσ Σαινίασ Μικροφ Μικουσ με τίτλο «Ονειρεφομαι με 

τα μάτια ανοιχτά»  

ΣΧΕΤ.: Φ.15/157686/Δ2, έγγραφο του ΥΠΑΙΘ 

Σο κοινωφελζσ μθ κερδοςκοπικό Ν.Π.Ι.Δ με τθν επωνυμία «Φεςτιβάλ Κινθματογράφου 

Θεςςαλονίκθσ» διεξάγει ςτθ Θεςςαλονίκθ από τθν 25θ Οκτωβρίου 2020 ωσ τθν 10θ  Μαρτίου 2021 

Διαδικτυακό Μακθτικό Διαγωνιςμό Σαινίασ Μικροφ Μικουσ για μακθτζσ θλικίασ από 7 ζωσ και 

13 ετών, με βραβεία τθν απόκτθςθ κινθματογραφικοφ εξοπλιςμοφ (1ο  Βραβείο) κακώσ και τθν 

απονομι λοιπών δώρων.  

κοπόσ του διαγωνιςμοφ είναι να δοκεί θ ευκαιρία ςε μικρά και μεγάλα παιδιά να εκφραςτοφν 

και κυρίωσ να μοιραςτοφν μζςω τθσ κινθματογραφικισ αφιγθςθσ όλα εκείνα που δεν περικλείονται 

εφκολα ςε λζξεισ, όςα ονειρεφονται, ελπίηουν και επικυμοφν. Σο κζμα τθσ ταινίασ μικροφ μικουσ 

είναι: «Ονειρεφομαι με τα κινηματογραφικά μου μάτια ανοιχτά». 

Οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ των διαγωνιηομζνων ςχολικών μονάδων υποβάλλονται ζωσ και τθν 

1θ Φεβρουαρίου 2021 και το παραγόμενο υλικό αποςτζλλεται μζχρι και τθν 15θ Φεβρουαρίου. 

Σα αποτελζςματα κα ανακοινωκοφν μζχρι τθν 10θ Μαρτίου.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ανατρζξτε ςτο ςχετικό επιςυναπτόμενο ζγγραφο και ςτθν 

ιςτοςελίδα του Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Θεςςαλονίκθσ https://www.filmfestival.gr/el/ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΧΑΪΑ 
ΣΜΗΜΑ Ε΄- ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

Yπεφκυνεσ        : Β. Μαντηουράτου &  
                              Ε. Αντωνακοποφλου 
Σαχ. Δ/νςθ :  Ερμοφ 70 
Σαχ. Κωδ. :  26221 
Σθλ.  :  2610 229261 & 2610 229249 
Fax  :  2610 229258 
E – mail :politismos@dipe.ach.sch.gr 

ecoea@dipe.ach.sch.gr  

 

 
 
Πάτρα, 26/11/2020 
Αρ. πρωτ.: Φ22.2/14664 

 

ΠΡΟ: 
Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ : 
1. Δθμοτικών χολείων-Νθπ/γείων, ΔΙ.Π.Ε. 
Αχαΐασ 
2.Ιδιωτικών Δθμοτικών – Νθπ/γείων ΔΙ.Π.Ε. 
Αχαΐασ 
3. Ειδ. Δθμοτικών – Νθπ/γείων ΔΙ.Π.Ε. 
Αχαΐασ 
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ΘΕΜΑ 2ο: Πανελλινιοσ Μακθτικόσ Διαγωνιςμόσ  «Κόμικσ/animation»  

ΣΧΕΤ.: Φ.14/152229/ΦΔ/158191/Δ1, έγγραφο του ΥΠΑΙΘ 

ασ ενθμερώνουμε για τθ διεξαγωγι του Πανελλινιου Μακθτικοφ Διαγωνιςμοφ με τίτλο 

«Κόμικσ/Animation», του ΑΜΚΕ «Πολικόσ Αςτζρασ- Οργανιςμόσ για τον πολιτιςμό, τθν τζχνθ και 

τθν εκπαίδευςθ για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021. Ο διαγωνιςμόσ απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όλων των ςχολείων τθσ χώρασ. 

Οι μακθτζσ/τριεσ μποροφν να ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό μζςω τθσ δθμιουργίασ κόμικσ 

(γελοιογραφία, κόμικσ, strip) ι ενόσ μικροφ animation ςε κζματα ελεφκερθσ επιλογισ τουσ από τισ 

προτεινόμενεσ ενότθτεσ: 

α) «παρατθρώ, καταγράφω, και παίρνω κζςθ για όςα γίνονται ςτο φυςικό περιβάλλον»  

β) «κάκε ζχει μια ιςτορία μετανάςτευςθσ»  

γ) «μια κραυγι για τθν ειρινθ» 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ  για το διαγωνιςμό διατίκενται ςτθν ιςτοςελίδα chaniartoonfest.gr   

  

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 

 

 

                ΑΝΑΣΑΙΟ ΣΑΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 

 ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

 

 

Παρακαλοφμε, τθσ εγκφκλιου να λάβουν γνώςθ 

 με προώκθςθ ςτα προςωπικά τουσ e-mail όλοι οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου. 

 


