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Tο μαθητικό φεστιβάλ κινηματογράφου, δίνει την ευκαιρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς 
να δραστηριοποιηθούν, να εκφραστούν δημιουργικά και να διασκεδάσουν χρησιμοποιώντας 
την ελληνική γλώσσα. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα λειτουργεί παιδαγωγικά σε πολλούς 
τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας προωθώντας την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και τον 
πολιτισμό.  

Ο διαγωνισμός, προϊόν συνεργασίας του Γραφείου Εκπαίδευσης με το Υπουργείο Παιδείας 
της Βικτώριας, το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου,  την Ελληνική Κοινότητα 
Μελβούρνης, την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας και τους 
Συλλόγους των Εκπαιδευτικών Νέων Ελληνικών Βικτώριας και Νέας Νότιας Ουαλίας, έχει 
παναυστραλιανή εμβέλεια και τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδος στην 
Καμπέρα.  

 

Λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετοχών, οι καλύτερες ταινίες από κάθε κατηγορία θα 
προβληθούν στο πλαίσιο του Ελληνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μελβούρνης και Σύδνεϋ 
που για το 2015 θα γίνει από 14 Οκτωβρίου μέχρι 1 Νοεμβρίου.  

 

Το θέμα του φετινού διαγωνισμού είναι:  

« Εμείς είμαστε ο κόσμος / Ίδιοι αλλά και διαφορετικοί» 

« We are the world/Same but Different » 

 

Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να εκφραστούν ελεύθερα και δημιουργικά πάνω στο θέμα. 
H προσωπική ερμηνεία και η πρωτότυπη νοηματοδότηση του θέματος είναι χαρακτηριστικά 
που αξιολογούνται ιδιαίτερα.  

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές συμμετοχές ταινιών μικρού μήκους, κινουμένου σχεδίου 
(animation) ή ντοκιμαντέρ. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 
λεπτά συνολικά. Η κύρια γλώσσα  που θα ομιλείται  στην ταινία πρέπει να είναι η ελληνική.  

Προβλέπονται δύο κατηγορίες:   

1.   Μαθητές Δημοτικού σχολείου 
2.   Μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι: η δημιουργικότητα, η χρήση της ελληνικής γλώσσας, η 
πρωτοτυπία και φαντασία, η ποιότητα εικόνας και ήχου. Η δημιουργία θα πρέπει να 
κινείται στο πλαίσιο της ενεργοποίησης και συλλογικής δράσης των μαθητών. Σε κάθε 
κατηγορία θα απονεμηθούν 3 βραβεία που θα συνοδεύονται από έπαθλα.  

 



Όσοι μαθητές, τάξεις ή ομάδες επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτήν την εκπαιδευτική 
δραστηριότητα, μπορούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας και 
υποβάλλοντας το έντυπο συμμετοχής μέχρι την  15η  Μαΐου 2015.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης 
Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας: 

α)  στη Μελβούρνη στα τηλέφωνα (03)98664660, Fax: (03)98208464  
     ή με τη κ.Ανθή Μπαλτατζή,  
     e-mail:    anthi.baltatzi.a@edumail.vic.gov.au 
     e-mail2:  mail@eduoff-melbourne.world.sch.gr  

 
β)  στο  Σύδνεϋ με τη κ.Αικατερίνη Κοκκινάκη,  τηλ (02) 9264 9130 

            e-mail:   hellenicedu.sydney@gmail.com      

γ)  στην Αδελαΐδα με το κ. Παναγιώτη Πανούση,  τηλ  08 8410 6676  
            e-mail:   mail@eduoffad-sa.world.sch.gr  

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 

 

Ο   Αν. Συντονιστής Εκπαίδευσης 

Γκόκας  Βασίλειος 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ 

Η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης θα διοργανώσει ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς 
από τη Βικτώρια που θα συμμετάσχουν. Το πρόγραμμα  θα αφορά σε τεχνικά και άλλα ζητήματα οργάνωσης 
και παραγωγής της ταινίας π.χ. συγγραφή σεναρίου, καθορισμός αρμοδιοτήτων,  χειρισμός κάμερας, λήψη 
και επεξεργασία εικόνας και ήχου, μοντάζ κλπ. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε 2 φάσεις, τέλη 
Μαΐου και αρχές Αυγούστου 2015 αντίστοιχα. 
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GREEK STUDENT FILM FESTIVAL 2015 
EXPRESSION OF INTEREST FORM 

 
CONTACT INFORMATION 

 
School Name: ________________________________________________________________________________ 

Address:_____________________________________________________________________________________ 

Suburb:________________________________________   State:  __________ Postcode:  ___________________ 

Phone: _________________________________________  Fax: ________________________________________ 

Teacher’s name (teacher  in charge of the project): _________________________________________________ 

Email [Teacher in charge of the project) _______________________________________________________________________________ 

Name of Class / Project group / Individual student __________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Year Level:  __________                                 The school offers media/film studies       Yes □ No □ 

I have access to an iPad/camera/other filming technology such as a mobile phone    Yes □ No □ 

I am interested in attending a workshop on filming    Yes □ No □ 

Date:       

 

 

         _____________________   
Signature of Teacher in Charge of Project  Signature of Principal of the School 
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