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μια διέξοδο...9. The
To ngoypayya και (1φιλοσοφία[του
Φέτος οι περισσότερεςταινίες που συμμετέχουν στο φεστιβάλ Story of Leo (Λίο,
εξερευνούν το ανθρώπινοπεριβάλλον.Σε ποιο φυσικό και οε ένα λιονταράκι αλλιώτικο
ποιοχτισμένο περιβάλλονζουν τα παιδιάστις διαφορετικές χώρες,
από τα'
πώςσυνεννοούνται μεταξύ τους και με τους μεγάλουςγια άλλα), Ιταλία Ο Λίο,
να λύσουντα καθημερινάπροβλήματα?Στη λύση ποιωνοικογενειακών
απ' όταν ήταν μικρό
προβλημάτωνμπορεί να συμμετέχει ένα παιδί? Ποια λιονταράκι, αντιπαθούσε
παιχνίδιαενθουσιάζουντα παιδιάσήμερακαι οε ποιουςκόσμους
το... κρέας
μαγικούς καταφεύγουν για να ονειρευτούν, μέσα οε ποιουςμύθους
και από τότε είναι
ζουν? Τι λογής παιχνίδιατους υποχρεώνεινα παίξουντο χορτοφάγος!Η κοινωνία
περιβάλλονμέσα στο οποίοζουν? Και όλα αυτά μέσα από την
των λιονταριών
κινηματογραφικήεικόνα και ομιλία που είναι γνώριμος τρόπος
τον εξόρισεεξ'
επικοινωνίαςγια τη νέα γενιά και είναι εύκολονα συμπαρασύρει αιτίας της διαφορετικότητας
τον καθένα σε μια περιπέτεια ανήσυχη για τον τόπο και τον
του, κι
τρόπο πουζούμε. Η σύγχρονηαισθητική των ταινιών πουεξασφάλισε
από μικρούλης τριγυρνάει
το Ecokids,η προχωρημένητεχνική των κινουμένων
μόνος κι
σχεδίων και τα τεχνολογικά ευρήματα που χρησιμοποιούνται έρημος στη ζούγκλα.
στην εξερεύνησητου φυσικούπεριβάλλοντοςδίνουν στα παιδιά
Εντελώς τυχαία,
τη δυνατότητανα μιλήσουνστη γλώσσατου σήμεραγια το αύριο
μια μέρασώζει
του πλανήτη μας. Να συνειδητοποιήσουντις ευθύνες τους και τη ζωή της πανέμορφης
aj-Msisasr*.wir'sg^^*^
HdHW
να σχεδιάσουνπαρεμβάσειςμέσα στη δική τους ακτίνα δράσης.
Αβόρια,της
Γι αυτό στο Ecokidsεπιμένουνστη συζήτησημετά απότην προβολή
βασίλισσαςτων ελεφάντων,
κάθε ταινίας. Για να ακουστούνοι απόψεις κάθε ηλικίας
την ώρα πουγεννάει δύο μωρά με τις ουρές τους ενωμένες...
και η νεολαία να συνειδητοποιήσειτι μπορείνα βελτιώσει στην
10. How PeopleGot Fire (Πως οι άνθρωποιαπέκτησαν
καθημερινή της ζωή για να ρυθμίζει την ποιότητατου περιβάλλοντος
φωτιά), Καναδάς Η γιαγιά Κει και τα παιδιάτου χωριούτης ..Η
της. Οι ταινίες: το πρόγραμμαπεριλαμβάνει12 ταινίες δωδεκάχρονηΤις είναι ένα απόαυτά τα παιδιά.Έναεσωστρεφές
animation, μυθοπλασίαςκαι ντοκιμαντέρ. L The Piano Forest ταλαντούχο παιδί πουγοητεύεται από την κουζίνα της γιαγιάς
(To πιάνοτου Δάσους),Ιαπωνία Μία ταινία «μάνγκα»υμνεί τη Κέι. Εδώμπλέκονταιτο παρελθόνμε το παρόν,ο μύθοςσυναντιέται
με την πραγματικότητα.Η φωτιά και τα παιχνίδιατης πνευματικής
φιλία, την αγάπηγια τη μουσικήκαι τον ανταγωνισμόδύο αγοριών.
και πολιτιστικήςμνήμηςτου χωριού.II Hungu,Καναδάς
Ο μικρόςShuheiAmamiyaτου οποίουόνειρο είναι να γίνει
επαγγελματίαςπιανίστας,μετακομίζει οε μία αστική πόλη.Εκεί, To «hungu»είναι ένα αφρικανικό μουσικόόργανο, πρόδρομος
του
βραζιλιάνικου
«berimbau».Κάτωαπότον ήλιο της Αφρικής,
οι νέοι συμμαθητέςτου,τον προκαλούννα ξεδιπλώσειτο ταλέντο
του οε ένα εγκαταλελειμμένο πιάνο που βρίσκεται στο δάσος. ένα παιδί περπατάειστην έρημο μαζί με τους συγγενείς του. Ο
Μία φήμη, όμως,θέλει το πιάνο να αναπαράγει,μυστηριωδώς, θάνατος παραμονεύει,μέχρι πουη ψυχή μιας μητέρας,αναστημένη
διάχυτες μελωδίες τα βράδια...2. The System (To σύστημα),
από τη μουσική,θα δώσει δύναμη και ζωή στο παιδί που
Γερμανία To μοναδικό εκπαιδευτικόσύστηματης Βενεζουέλας ενηλικιώνεται. To δισδιάστατοαυτό κινούμενο σχέδιο, ενώνει
για την μουσική,παίρνειτα παιδιάαπότις φτωχογειτονιές και τα τον μοντερνισμόμε την παράδοση,την Αφρική με τη Βραζιλία,
τη μουσικήμε τη μνήμη.12. Raw(Ωμά),ΚάτωΧώρεςΟ ΙΟχρονος
κάνει μεγάλους μουσικούς.Η ταινία μας δείχνει πώςο οραματιστής
Τομ είναι ένα από τα ελάχιστα αγόρια στις Κάτω Χώρες που
της ΒενεζουέλαςJoseAntonio Abreu άλλαξε τις ζωές εκατοντάδων
χιλιάδωνπαιδιώντις τελευταίεςτρεις δεκαετίες.Παιδιά τρώει ωμή την τροφή του. Δεν μπορεί να φάει ψωμί, κρέας,
απόδρόμουςστους οποίουςκυριαρχούντα όπλακαι οι πόλεμοι ψάρι ή γαλακτοκομικάαλλά ζει με φρούτα, λαχανικά, ξηρούς
συμμοριών,πηγαίνουνοε μουσικάσχολεία και μέσααπότο μοντέλοκαρπούςκαι σπόρους.Η μητέρα του είναι πεπεισμένηότι η ωμοφαγία
είναι υγιεινότεροςτρόποςζωής. Μία αληθινή ιστορίαγια
της συμφωνικήςορχήστραςμαθαίνουνπώςνα χτίσουν μια
» ECOKIDS
2010:ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
καλύτερηκοινωνία. 3. How to Usea Gun (Πώς να χρησιμοποιήσεις
ένα αγόρι πουυποχρεώνεταινα είναι διαφορετικό.
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Ρόδου των video games-καιόχι μόνο-στηζωή των σημερινώνπαιδιών.
http://www.ecotllms.gr/ / http://ecokidsrodos.blogspot.com/ 4. Harun Arun, Ινδία Η διχοτόμησητης Ινδίας το 1947 χώρισε
όχι μόνο μία χώρα,αλλά επίσηςπολλέςκαρδιές και οικογένειες.
Στο πλαίσιοτου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφουκαι Εικαστικών
Ο Χαρούν,ένα γενναίο αγόρι, αναγκάζεται κάτω από δύσκολες
Τεχνών EcofilmsΊΟ θα πραγματοποιηθούνοι προ-φεστιβαλικές
προβολέςEcokidsαπότη Δευτέρα 8 Μαρτίου μέχρι συνθήκες να διασχίσει μόνος την έρημο για να επιστρέψειστη
Β Μαρτίουστο Δημοτικόθέατρο της Ρόδου.Όπωςκάθε χρόνο, γενέτειρα του.Στο δρόμοτου, όμως,συναντάει ανθρώπουςπρόθυμους
να τον βοηθήσουναλλά και πολλάεμπόδια...5. Crows
οι μαθητές, αλλά και εκπαιδευτικοί,θα έχουν την ευκαιρία v'
For You (Κουρούνεςγια σένα), Ρωσία Τι θα έλεγε μια κουρούνα
απολαύσουν-δωρεάν- διεθνείς και ελληνικές ταινίες περιβαλλοντικού
αν μπορούσενα μιλήσει;Ένα πουλίπαίρνει λαλιά και συνομιλεί
χαρακτήραμε τη συνοδεία πρωτότυπου
υλικούγια δημιουργικές
δραστηριότητεςστην τάξη. Η διοργάνωση,φυσικά, με τα παιδιάτου νηπιαγωγείουπεριγράφονταςτη διόλουευκαταφρόνητη
απευθύνεται επίοης οε παιδιά και έφηβους που επισκέπτονται
ιστορία της ζωής του και τις άγνωστες πτυχές της
το νησί κατά τη διάρκειατων εκπαιδευτικώνεκδρομώντου Μαρτίου.καθημερινότηταςτου. 6. FishOn!(Ψαρεύοντας!),Εσθονία.Νορβηγία
ΗΠΑΟ ποταμόςΚλαμάθστο'Ορεγκονκαι την Καλιφόρνια
To Ecokidsέχει καθιερωθείως ιόποςσυνάντησηςτης νέας
γενιάς, των σχολείων και των εκπαιδευτικών.Εδώτα παιδιάκαι είναι ένας από τους σημαντικότερουςποταμούςμε σολομούς
οι νέοι προσθέτουντη δική τους ανησυχίαγια το μέλλον της γης στις ΗΠΑ. Αν και έχουν ελαττωθεί τα τελευταία εκατό χρόνια,
και μαθαίνουν να διαβάζουν την οπτικοακουστικήγλώσσα και υπάρχουνακόμηπολλάείδη ζωής.Είναι μια ταινία για τις Ινδιάνικες
φυλές του οικοσυστήματοςτου ποταμού,το τι σημαίνει ο
να εκτιμούν την τέχνη του κινηματογράφου.Σκοπόςτων προφεστιβαλικών
προβολώνείναι η δημιουργικήκαθοδήγησητων ποταμόςγι αυτούς, και πώς χρησιμοποιούνπαραδοσιακέςκαι
σύγχρονεςπηγέςγια να αποκαταστήσουντην δύναμη,την ομορφιά
μαθητών στους τρόπουςκατανόησηςτης κινηματογραφικήςεικόνας,
η ευαισθητοποίηση
τους οε θέματα περιβάλλοντος,πολιτισμού και την ισορροπίατου. 7. Lilliputian Mimicri (Λιλιπούτειος
και δικαιωμάτωνκαθώς και η δημιουργικήαπασχόληση Μιμητισμός),ΟυγγαρίαΑπό όλα τα πλάσματα,τα μικροσκοπικά
τους με δράσειςγια τη προστασίατου περιβάλλοντος,στο πλαίσιο είναι τα δυσκολότεραστην καταγραφή. Εξαιτίας του μεγέθους
του σχολείου αλλά και της καθημερινήςζωής, στην οικογένεια και της απίστευτηςικανότητας τους να κρύβονται,είναι σχεδόν
και την πόλητους. Στη φετινή διοργάνωσηη συνεργασίαμε τις αόρατα στο ανθρώπινο μάτι. Βάζοντας ειδικούς φακούς στην
κάμερα και με την βοήθειαέμπειρωνκυνηγώναυτά τα θαλάσσια
σχολικές μονάδες προβλέπεταινα έχει συστηματικότεροχαρακτήρα.
Σε αυτήτην κατεύθυνσηθα προγραμματιστούν,
στο στάδιο πλάσματαεπιτέλουςθα εμφανιστούν στην οθόνη! 8. Big Fellow
της προετοιμασίας,
ενημερωτικέςσυναντήσειςμε εκπαιδευτικούς (To Παλικαράκι),Ρουμανία Η ταινία αναφέρεται στην ιστορία
της Πρωτοβάθμιαςκαι ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης,αλλά και ενός παιδιούπουέχει ένα ατύχημα.Συγκλονισμένοαπ'αυτό που
του συνέβη, προσπαθείνα πείσει τον γιατρό του να του δώσει
επισκέψειςοε σχολεία και συζητήσειςμε μαθητές και γονείς.
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