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Η μεγάληοθόνη για χους μικρούς φίλουςτης

μαρχος Ροδίων ΧατζήςΧατζηευθυμίου,«το
» To Ecokids, to μικρό «αδελφάκι»ιου
Ecokidsξεχωρίζειανάμεσα στα κινηματογραφικά
Ecofilms χης Ρόδου, που απευθύνεται
φεστιβάλ όλου του κόσμου γιατί
στους μικρούς κινηματογραφόφιλους,τις
έχει ένα ειδικό θέμα,το περιβάλλονκαι οργανώνεται
επόμενες μέρες γίνεται 5 χρόνων και το
μόνο για μαθητές».
γιορτάζειμε εκδηλώσειςκαι προβολές για
Σκοπός και στοίχημα του Ecokids είναι
τους μαθητέςτης Ρόδου.Πού και πότε;Στο
να δώσει μέσα από την κινηματογραφική
Δημοτικό Θέατροτης Ρόδου και το Ενυδρείο
εικόνα και το λόγο «ερεθίσματαγια προβληματισμό
από τη Δευτέρα8 Μαρτίουμέχρι την
για τη φιλία, την ισότητα,την
Παρασκευή12 Μαρτίου.
αλληλεγγύη,τις ανθρώπινες σχέσεις, την
Πρόκειταιγια μια διοργάνωση κατά τη
επιμονή και την προσπάθεια αε ένα στόχο,
διάρκειατης οποίας παιδιά και έφηβοι αλλά
to περιβάλλον και τη ζωή. Μέσα από τον
και εκπαιδευτικοίθα έχουν την ευκαιρία
Η καλλιτεχνική διευθύντρια του
όμορφο κόσμο των ταινιών τα παιδιά απελευθερώνο
v' απολαύσουν(δωρεάν)διεθνείςκαι ελληνικές
και προάγουν τη φαντασία
ταινίες περιβαλλοντικούχαρακτήρα Ecofilms Αουκία Ρικάκη και ο δήμαρχος
Ρόδου X. Χατζηευθυμίουστη χθεσινή
τους, ανοίγουν τους πνευματικούς τους
με in συνοδείαπρωτότυπουυλικούγια δημιουργικές
ορίζοντες και έτσι γίνονται ικανά να ζήσουν
δραστηριότητες στην τάξη. Η συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση
ουσιαστικότερατο παρόν και να υποδεχτούν
διοργάνωση,φυσικά, απευθύνεται επίσης του φετινού Ecokids.
το μέλλον με θετική διάθεση, με
σε μαθητέςπου επισκέπτονταιτο νησί κατά να σημειωθείότι αυτή m χρονιά οι εκπαιδευτικοί
τη διάρκειατων εκπαιδευτικώνεκδρομών
υποδέχτηκαν με ιδιαίτερη θέρμη αισιοδοξίακαι αγωνιστικήστάση»σύμφωνα
με τον σχολικόσύμβουλοΠέτροΣπανό.
του Μαρτίου/Ετσι λοιπόν, περίπου τη διοργάνωση δημιουργώντας μάλιστα
6.000 μαθητές θα επιλέξουν ανάμεσα αε την «ομάδαστήριξηςEcokids»,μία συλλογική Ο εκπαιδευτικός Πάνος Δρακόπουλος,
στην προσπάθειατου να τονίσειτη δύναμη
15 ταινίες από 11 χώρες εκείνεςπου ταιριάζουν πρωτοβουλίαγια την πιο αποτελεσματική
της
κινηματογραφικής εικόνας, φέρνει το
στα γούστα και τα ενδιαφέροντα
διάδοση των δράσεωντου Ecokids.
τους. To φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει
To Ecokids, όμως, δεν μένει μόνο στις πιο χαρακτηριστικόπαράδειγμα: «Αλλιώς
είναι να ακούς για το πρόβλημα έλλειψης
αφιέρωμαστο ανθρώπινο, φυσικό και κατασκευασμένο
προβολές.Εκτόςαπό τις προτάσειςπου δίνονται
περιβάλλονπου ζούμε,στο
για διάλογο στην τάξη, φέτος, οι του νερού στην Αφρικήκι αλλιώςνα παρακολουθήσε
βήμα προς βήμα τις προσπάθειες
κινούμενο σχέδιο «manga»και τις ταινίες διοργανωτές παροτρύνουν τους μαθητές
ενός μικρού Αφρικανού να συγκεντρώσει
animation που δημιουργήθηκαναπό τους της Ρόδου να συνεργαστούνμαζί τους σε
νερό για το σπίτι του και να το μεταφέρει
φοιτητές του ΤΕΙ ΓραφίστικηςΑθήνας. Η μια ηλεκτρονικήέκδοση,παρουσιάζοντας
με κόπο και καρτερίαστα μέλητης
προετοιμασίακαι n ενημέρωσησχετικάμε τις εργασίεςτους.
το φεστιβάλάρχισε από νωρίς και αξίζει
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο δή¬ οικογένειαςτου».
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