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Από τον καµβά στον φακό…
µε το βλέµµα των παιδιών!
Υπό την Αιγίδα Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευµάτων

Ιανουάριος – Μάρτιος 2018

∆ιαγωνισµός Κινηµατογράφου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΣΤΟΧΟΣ
Η συµµετοχή στο 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό «Παιδί & Κινηµατογράφος» αφορά
στη δηµιουργία ταινίας µικρού µήκους µε την τεχνική της κινούµενης εικόνας. Ο
διαγωνισµός θα διεξαχθεί για δεύτερη συνεχή χρονιά, µε έµπνευση από τη Μοντέρνα
Τέχνη. (Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούµε να στείλουν απαντητικό σηµείωµα µε το στοιχεία
τους, σχολεία και στοιχεία επικοινωνίας στο info@opus-culture.org.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ
Τέσσερις διάσηµοι καλλιτέχνες των 19ου και 20ού αι., από τους βασικότερους εκφραστές
της Μοντέρνας Τέχνης, οι Ανρί Ματίς, Ρενέ Μαγκρίτ, Εντγκάρ Ντεγκά και Βίνσεντ
βαν Γκογκ, αποτελούν τη βασική θεµατική έµπνευσης για δηµιουργία µε βοηθούς
το βιβλίο, τον υπολογιστή, τη ζωγραφική, το κολάζ και τη φωτογραφία.
Μαθητές και εκπαιδευτικοί έρχονται σε επαφή µε τους καλλιτέχνες γνωρίζοντας τα
βιωµατικά ερεθίσµατα, τις τεχνοτροπίες, τα έργα τους και τα κοινά σηµεία αναφοράς τους.
Στη συνέχεια καλούνται σε οµάδες, να γράψουν σενάριο, να εκφραστούν εικαστικά, να
φωτογραφήσουν και να δηµιουργήσουν µία ταινία µικρού µήκους µε εργαλείο την τεχνική
της κινούµενης εικόνας (animation).
Σενάριο της ταινίας: Τα παιδιά εντοπίζοντας ανάµεσα στους πρωτοπόρους τέσσερις
καλλιτέχνες κοινά σηµεία, αλλά και διαφορές ως προς την τεχνοτροπία, την τεχνική, την

εποχή τους, την ιδιοσυγκρασία τους, καλούνται να επινοήσουν τρόπους σύνδεσης µεταξύ
τους ώστε να δηµιουργηθεί µία ταινία µικρού µήκους.
Παραδείγµατα Σεναρίων
Ακολουθούν µερικές προτάσεις προς διευκόλυνσή σας. Θα µπορούσατε να επιλέξετε
ένα από τα παρακάτω θέµατα ή να εµπνευστείτε ένα δικό σας που περιλαµβάνει και
τους τέσσερις καλλιτέχνες:
1. Οι τέσσερις καλλιτέχνες αποφασίζουν να δηµιουργήσουν µαζί έναν πίνακα. Πώς
θα έµοιαζε;
2. Οι τέσσερις καλλιτέχνες αποφασίζουν να δηµιουργήσουν έργα µε ένα κοινό θέµα,
π.χ. ‘Μία βάρκα που ταξιδεύει’, ‘Μία γάτα στη σκεπή’, Ένα παράθυρο µε θέα’. Αφού
τελειώσουν βάζουν τους πίνακες δίπλα δίπλα και τα σχολιάζουν…
3. Οι τέσσερις καλλιτέχνες πάνε µία βόλτα στη λαϊκή αγορά. Ο καθένας σχολιάζει µε
διαφορετικό τρόπο όσα βλέπει.
4. Οι τέσσερις καλλιτέχνες κάνουν µία διάλεξη σε παιδιά για θέµατα που µπορούν
να ζωγραφίσουν. Τι θα έδειχνε ο καθένας;

ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΚΟΙΝΟ
Ο ∆ιαγωνισµός απευθύνεται σε ηλικίες µαθητών από 5-12 ετών (νηπιαγωγεία και
δηµοτικά σχολεία). 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.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ
έως 3 λεπτά

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
έως 20 Μαρτίου 2018

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΤΑΙΝΙΩΝ
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@opus-culture.org
Αρχεία σε µορφή mp4, mov, avi, wmv που περιλαµβάνουν το όνοµα του σχολείου και
τον τίτλο (π.χ. 32οDS_Lefkada-I_aspromavri_taxi)στο τέλος και όχι στην αρχή. Η
ταινία πρέπει να αποσταλεί µε ∆ΥΟ εκδοχές: στην πρώτη εκδοχή ολόκληρη η ταινία, ενώ στη
δεύτερη εκδοχή θα παραλείπονται τα καρέ µε τα ονόµατα των σχολείων και των δηµιουργών
της ταινίας. Αν υπάρχει ήχος/µουσική στο τέλος της ταινίας µπορούν οι τίτλοι τέλους να
αντικατασταθούν µε µαύρο.

ΜΕΣΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ για την υλοποίηση
1.

Πληροφοριακό υλικό είτε από βιβλία είτε από το διαδίκτυο.

2.

Προαιρετικό σεµινάριο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών για την τεχνική της
κινούµενης εικόνας και το συντονισµό της σχολικής οµάδας στις 20 Ιανουαρίου
2018.

3.

Hλεκτρονικός ενηµερωτικός οδηγός µε τα τεχνικά βήµατα υλοποίησης της ταινίας
και επεξήγηση της εφαρµογής της τεχνικής της κινούµενης εικόνας. Ο οδηγός θα
αναρτηθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.opus-culture.org

4.

Εκπαιδευτικός φάκελος, µε βοηθητικό υλικό (προαιρετική
αγορά) που περιλαµβάνει: α) 4 βιβλία, ένα για κάθε καλλιτέχνη, που µε τρόπο
εύληπτο και πλούσια εικονογράφηση µυούν τα παιδιά στον κόσµο του κάθε
καλλιτέχνη, β) Οδηγό υλοποίησης της ταινίας βήµα-βήµα, γ) cd µε ήχους. Κόστος
φακέλου: 65 ευρώ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (µόνο για συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018

ΩΡΕΣ 10:00-14:30 µε δηλώσεις συµµετοχής ΜΟΝΟ
ΤΟΠΟΣ Εκδόσεις Μέλισσα, Σκουφά 58 Αθήνα
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Χριστίνα Ντεπιάν, εικαστικός-εκπαιδευτικός
Ιωάννα Γιακουµάτου, εκπαιδευτικός οπτικοακουστικών
τεχνών

Απαραίτητη η δήλωση συµµετοχής στο σεµινάριο στο info@opus-culture.org µε
τα παρακάτω στοιχεία: Ονοµατεπώνυµο, email, τηλέφωνο, δήλωση συµµετοχής,
σχολείο.
Σηµείωση: Το σεµινάριο θα υλοποιηθεί χωρίς οικονοµική επιβάρυνση των εκπαιδευτικών,
θα αφορά µόνο εκπαιδευτικούς που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σε πρώτη φάση οι ταινίες µικρού µήκους θα ελεγχθούν από την οργανωτική επιτροπή αν
τηρούν τις βασικές προϋποθέσεις του διαγωνισµού και στη συνέχεια θα σταλούν στα µέλη
της κριτικής επιτροπής. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από καταξιωµένους έλληνες και
ξένους από το χώρο της εκπαίδευσης, του βιβλίου, της τέχνης, του κινηµατογράφου και του
πολιτισµού.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ (µόνο µε προσκλήσεις για τις βραβευµένες οµάδες)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Σάββατο 21 Απριλίου 2018

ΩΡΑ 18:00-20:00
ΤΟΠΟΣ Ίδρυµα Ευγενίδου, Λ. Συγγρού 387, 17564 Αθήνα

ΒΡΑΒΕΙΑ
Τα βραβεία είναι τριών κατηγοριών (3)

•

Βραβείο Σεναρίου

•

Βραβείο Εικόνας

•

Βραβείο Σκηνοθεσίας
Σε όλα τα σχολεία/βιβλιοθήκες/πολιτιστικούς οργανισµούς, τους µαθητές και τους
εκπαιδευτικούς που θα πληρούν τα κριτήρια του διαγωνισµού, καταθέτοντας ταινίες
υποψήφιες θα σταλούν ηλεκτρονικά αναµνηστικοί έπαινοι συµµετοχής.
Τα βραβεία και οι διακρίσεις συνοδεύονται από δώρα πολιτιστικού περιεχοµένου.

ΦΟΡΕΙΣ-ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Νέας Υόρκης, ΜοΜΑ
Κινηµατογραφική Εταιρεία Αθηνών
Ευγενίδειο Ίδρυµα
OPUS, Οργανισµός Ανάδειξης Ελληνικού Πολιτισµού
Εκδοτικός Οίκος ΜΕΛΙΣΣΑ

Με την υποστήριξη της

Χορηγός επικοινωνίας:

∆ήλωση ενδιαφέροντος συµµετοχής
Για την εγγραφή στο διαγωνισµό είναι απαραίτητη η συµπλήρωση των παρακάτω
στοιχείων και η αποστολή τους στο info@opus-culture.org.
Oνοµατεπώνυµο:
Σχολείο:
Τάξη:
Αριθµός συµµετεχόντων παιδιών
Αριθµός οµάδων:
Τηλέφωνο εκπαιδευτικού ή σχολείου:
∆ιεύθυνση Σχολείου:
Θα σας σταλεί επιβεβαίωση της εγγραφής σας για τη συµµετοχή σας.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άννα-Μαρία Βλάσση
Για περισσότερες πληροφορίες ή λεπτοµέρειες µπορείτε να επικοινωνείτε µαζί µας στο ή στο τηλ.
6944/748328

