
 

 

 
 
3, 2, 1… Γυρίζουμε Σπίτι & Γράφουμε Σπίτι  
∆ιαγωνισμοί δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους και συγγραφής 
ιστορίαςγια παιδιά και εφήβους  
 
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης προ(σ)καλεί τα παιδιά και τους εφήβους 
που Μένουν Σπίτι, να αφήσουν την φαντασία τους ελεύθερηκαι να συμμετάσχουνσε 
μια εκπαιδευτική και ψυχαγωγική δράση. Πάρτε μέρος στους διαγωνισμούς «Γυρίζουμε 
Σπίτι»(για παιδιά 6-13 ετών) και «Γράφουμε Σπίτι»(για εφήβους 14-18 ετών), 
δημιουργήστε τη δική σας κινηματογραφική αφήγησηκαι κερδίστε υπέροχα 
κινηματογραφικά δώρα! 
 
∆ιαγωνισμός δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους «Γυρίζουμε Σπίτι!» 
(για παιδιά ηλικίας 6 έως 13 ετών) 
∆ημιουργήστε τη δική σας μικρού μήκους ταινία (διάρκειας έως 3 λεπτά)!  
Γράψτε το σενάριο: αντλήστε έμπνευση από ό,τι υπάρχει γύρω σας–εκτός από 
ανθρώπους: αντικείμενα, έπιπλα, ρούχα, παιχνίδια, κατοικίδια, πράγματα που 
χαρακτηρίζουν την καθημερινότητά σας όσο Μένουμε Σπίτι και φτιάξτε την ιστορία σας. 
Σκεφτείτε τη συνθήκη που λένε και οι σοφοί σεναριογράφοι: Ποιος, που, πότε, πως και 
γιατί; Πώς ξεκινάει η ιστορία; Ποιος είναι ο τίτλος της; Ποιες είναι οι εκπλήξεις και ποιες 
οι ανατροπές που κάνουν την υπόθεση να κορυφωθεί; Και τελικά, πως ολοκληρώνεται; 
Ανακαλύψετε τον εξοπλισμό σας: επιλέξτε ανάμεσα σε κινητό, tablet, laptop, 
φωτογραφική μηχανή, ό τι σας βολεύει. 
Ανακαλύψτε το χώρο σας: Εξερευνήστε σπιθαμή προς σπιθαμή κάθε γωνία του 
σπιτιού, του μπαλκονιού, του κήπου, της βεράντας σας και καταλήξτε στους σκηνικούς 
χώρους που θεωρείτε ότι είναι οι καλύτεροι για τα γυρίσματα των πλάνων σας. 
Φτιάξετε το πλάνο σας: Ανοίξτε το φακό και διαλέξτε την απόσταση που προτιμάτε. 
Θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη σας ολόκληρο το αντικείμενο (γενικό πλάνο), μισό 
(μεσαίο) ή μια λεπτομέρεια (κοντινό πλάνο); 
Περισσότερες πληροφορίες και ο κανονισμός συμμετοχής είναι διαθέσιμα στο: 
https://www.filmfestival.gr/el/anakoinoseis/27222-diagonismos-dimiourgias-
tainias-mikroy-mikous-gyrizoume-spiti 
 
∆ιαγωνισμός συγγραφής ιστορίαςσε μορφή σεναρίου «Γράφουμε Σπίτι!»  
(για εφήβους ηλικίας 14 έως 18 ετών) 



 

 

 
Ενεργοποιήστε τη φαντασία σας και γράψτε μια ιστορία που θα μπορούσε να γίνει 
σενάριο για μια μικρού μήκους ταινία μυθοπλασίας.  
∆ιαλέξτε το θέμα σας: Έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε δυο θέματα: «Απίστευτες 
μέρες» (τι σημαίνει για σας απίστευτες μέρες, τι θα μπορούσε να συμβεί κατά τη 
διάρκειά τους, τι θα επιλέγατε να γίνει) ή «Μεγαλώνοντας» (τι σημαίνει μεγαλώνω, 
ωριμάζω, τι αλλάζει για μένα, τι μένει ίδιο).  
Μιλήστε για ό,τι σας απασχολεί: Αφηγηθείτε ιστορίες, συναισθήματα, καταστάσεις, 
περιγράψτε πρόσωπα, τόπους, αντικείμενα με βιωματικό τρόπο.  Εκφράστε τον 
εσωτερικό σας κόσμο, τολμήστε στη δημιουργική σας έκφραση! 
Εξοικειωθείτε με τις αφηγηματικές δομές και τις σεναριακές τεχνικές:Για να σας 
βοηθήσουμε να κατανοήσετε καλύτερα τα κινηματογραφικά εργαλεία, το φεστιβάλ θα 
διοργανώσει ένα μίνι σεμινάριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί online μέσα στις 
επόμενες ημέρες. Σύντομα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα www.filmfestival.gr και 
στα socialmedia του οργανισμού περισσότερες πληροφορίες για τους διαγωνισμούς, το 
σεμινάριο καθώς και τον κανονισμό συμμετοχής. 
 
Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων για τη διάρκεια που Μένουμε Σπίτι, το 
Φεστιβάλ θα ανακοινώσει σύντομα και έναν διαγωνισμό που θα απευθύνεται σε 
φοιτητές και σπουδαστές.  
 
 
 
Μείνετε συντονισμένοι στα online κανάλια του Φεστιβάλ:  
Website: www.filmfestival.gr 
Ψηφιακόαρχείο: www.myfestival.gr 
Facebook Page: facebook.com/filmfestival.gr/ 
Agora / English Page: facebook.com/AgoraTIFF 
Youtube Channel: youtube.com/user/filmfestivalgr 
Instagram: instagram.com/filmfestivalgr/ 
Blog: blog.tiff.gr/ 
 
 
 



 

 

 


