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Η μαγική στιγμή όταν ένα παιδί ανακαλύπτει τον εαυτό του 
και τον κόσμο μέσα από την ιστορία ενός άλλου παιδιού, 
που πρωταγωνιστεί σε ένα από τα δημιουργικά ντοκιμαντέρ 
και τα εκπαιδευτικά προγράμματα του KinderDocs

ΠΕΝΤΕ 
ΧΡΟΝΙΑ

KinderDocs

30.000 θεατές σε 9 πόλεις 
σε ολόκληρη την Ελλάδα!



Το KinderDocs διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ για παιδιά και νέους 
προσφέρει υψηλού επιπέδου δημιουργικά ντοκιμαντέρ από όλο τον 
κόσμο, βραβευμένα σε διεθνή φεστιβάλ, σε συνδυασμό με εκπαιδευτικά 
προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για κάθε ταινία και κάθε ηλικία. 

Aπό το 2016 φέρνει το ντοκιμαντέρ σε διάλογο με τη σύγχρονη 
τέχνη, σε συνεργασία με δύο από τα μεγαλύτερα μουσεία της χώρας, 
το Μουσείο Μπενάκη/Πειραιώς 138 στην Αθήνα και το MOMus - 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη, καθώς και με δύο 
από τα σημαντικότερα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στην Ευρώπη: IDFA στο 
Άμστερνταμ (το μεγαλύτερο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στον κόσμο) και 
doxs! στο Ντούισμπουργκ (το παλαιότερο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ για 
παιδιά και νέους της Γερμανίας). 

Από το 2018, το KinderDocs εμπλουτίζει το νεανικό πρόγραμμα του 
Festival dei Popoli (το παλαιότερο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Ιταλίας). 
Το KinderDοcs γίνεται και online στην Ελλάδα και στην Κύπρο, με 
προγράμματα και επιμόρφωση για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, 
με αφορμή βραβευμένα δημιουργικά ντοκιμαντέρ από 5 ηπείρους.

Το KinderDocs είναι εκπαιδευτικό πρόγραμμα εγκεκριμένο από τη 
Διεύθυνση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας 
(27-07-2020 Α.Π. 99877/Δ7).
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Το KinderDocs απευθύνεται σε:

• παιδιά και νέους (Δ΄ Δημοτικού - Γ΄ Λυκείου)
•  εκπαιδευτικούς 
•   επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, 

ψυχοθεραπευτές, παιδοψυχίατρους, παιδιάτρους, λογοθεραπευτές)
•  κοινωνικούς επιστήμονες (κοινωνιολόγους, κοινωνικούς  

λειτουργούς, ανθρωπολόγους)
• δημοσιογράφους-επικοινωνιολόγους
• φοιτητές όλων των παραπάνω ειδικοτήτων
•  γονείς, καθώς και όλους εκείνους που αγαπούν την τέχνη  

του δημιουργικού ντοκιμαντέρ

Το KinderDocs στο σχολείο εμπλουτίζει το αναλυτικό πρόγραμμα  
της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, καινοτόμα προγράμματα  
(π.χ. ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων, οικολογική συνείδηση,  σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση, αγωγή υγείας, πολιτισμός, αγωγή πολίτη), θεματικά 
αφιερώματα, την ενασχόληση με ξένες γλώσσες, την εκπόνηση 
ερευνητικών/συνθετικών εργασιών και τον εγγραμματισμό στα Μέσα.

Ενημερωθείτε για τους διαγωνισμούς και τις δωρεάν προβολές, 
καθώς και τις ζωντανές διαδικτυακές συζητήσεις και συνεντεύξεις  
στο newsletter του KinderDocs.

Το KinderDocs ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο,  
σε κάθε σχολείο, βιβλιοθήκη, σύλλογο, φορέα. Επικοινωνήστε  
μαζί μας για να διοργανώσουμε το δικό σας KinderDocs.
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Τα ντοκιμαντέρ του KinderDocs αποτελούν εργαλείο και πηγή έμπνευσης 
για τον σύγχρονο εκπαιδευτικό που αναζητά νέες ιδέες για το μάθημά 
του, με βραβευμένες ταινίες δημιουργικού ντοκιμαντέρ για παιδιά και 
νέους, με ηλικιακή σήμανση. Καλλιεργεί την κινηματογραφική παιδεία  
στο ντοκιμαντέρ καθώς και τον εγγραμματισμό στα μέσα, και με αφορμή  
τις ταινίες αναπτύσσει θέματα που αφορούν παιδιά και νέους, 
εκπαιδευτικούς και γονείς. Συνοδεύεται από το νέο KinderDocs Toolkit,  
με υλικό και δράσεις για κάθε ταινία.

KINDERDOCS 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Το KinderDocs έρχεται στο σχολείο σας!

ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΤΟ KINDERDOCS ONLINE ΣΤΟ ΣΧΟΛEΙΟ ΣΑΣ

1.  Επιλέξτε την ταινία που θέλετε να δείτε και συμπληρώστε εδώ  
τα απαραίτητα στοιχεία.

 
2. Εξοφλήστε ηλεκτρονικά, το αργότερο 15 ημέρες πριν την εκδήλωση.  
  Μετά την εξόφληση της πληρωμής, θα λάβετε το εκπαιδευτικό υλικό 

από το KinderDocs Toolkit, καθώς και τον σύνδεσμο (link) για να 
δείτε online την ταινία (5€/μαθητή, κατ’ ελάχιστο 20 μαθητές).

 Αν είστε στην Αττική: προπώληση Μουσείου Μπενάκη
 Αν είστε στην υπόλοιπη Ελλάδα ή στην Κύπρο: προπώληση viva.gr

→
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https://forms.gle/AwYQ9xkrxMTDXUEp6
https://tickets.benaki.org/
https://www.viva.gr/tickets/seminario/online/kinderdocs-2020-21


Για κάθε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε:
info@kinderdocs.com
T 210 7219909 (Δευτέρα-Πέμπτη 10.00-15.00)
kinderdocs.com

Ή με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
του αντίστοιχου μουσείου:
Μουσείο Μπενάκη (για σχολεία στην Αττική)
education@benaki.org
benaki.org 
MOMus – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
mmca.education@gmail.com 
T 2310 240002 (Πέμπτη-Σάββατο 9.00-17.00 
και Κυριακή 11.00-15.00)
momus.gr
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Καλημέρα κύριε Φώτη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΠΟ 5/12
Δήμητρα Κουζή, Ελλάδα, 2020,  
70 ,́ κατάλληλο από 10 ετών
Θέματα: #εκπαίδευση 
#πολυπολιτισμικότητα
Ο δάσκαλος Φώτης Ψυχάρης 
διδάσκει εδώ και 30 χρόνια 
σε ένα δημοτικό σχολείο στην 
Πλατεία Βάθη. Η έλλειψη κοινού 
γλωσσικού και πολιτισμικού 
κώδικα τον ωθεί να αναπτύξει μια 
δική του μέθοδο διδασκαλίας 
• trailer

Τhe World of Kim & Bob
Sanne Rovers, Ολλανδία, 2016, 17 ,́ 
κατάλληλο από 10 ετών
Θέματα: #εφηβεία #φιλία 
#σχέσεις #δημιουργικότητα 
#animation #μετάβαση 
#ολλανδικά
Τι αλλάζει και τι μείνει ίδιο, τώρα 
που δύο κολλητοί, αγόρι και 
κορίτσι, μπαίνουν στην εφηβεία;
• trailer

Gods of Molenbeek 
Reetta Huhtanen, Φινλανδία/
Γερμανία/Βέλγιο, 2019, 26́ , 
κατάλληλο από 11 ετών
Θέματα: #πολυπολιτισμικότητα 
#θρησκεία #πίστη #φιλία 
#τρομοκρατία #γαλλικά 
#φινλανδικά
Τρία παιδιά έξι ετών διερευνούν 
τη σχέση τους με το θείο, 
με φόντο τα τρομοκρατικά 
χτυπήματα στο Βέλγιο
• trailer

Once Upon a Tree
Marleen Van der Werf, 2013, 13 ,́ 
κατάλληλο από 10 ετών
Θέματα: #οικολογική συνείδηση 
#φύση #κύκλος της ζωής 
#φιλοσοφία #αυτενέργεια 
#ακτιβισμός #ολλανδικά
Μια γιγαντιαία βελανιδιά,  
το αγαπημένο δέντρο της 
11χρονης Φιλίν, κινδυνεύει
• trailer

Οι ταινίες προβάλλονται με ελληνικούς υπότιτλους

→
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https://goodmorningmrfotis.com/
https://vimeo.com/ondemand/kalimerakyriefoti
https://vimeo.com/185469963
https://www.youtube.com/watch?v=7Mxn0u41iCs
https://vimeo.com/104284765


Buddy
Heddy Honigmann, Ολλανδία, 
2018, 55́ , κατάλληλο από 9 ετών
Θέματα: #σχέση με ζώα 
#αυτισμός #ειδικές ανάγκες 
#σκύλοι οδηγοί #ολλανδικά
Έξι μοναδικοί σκύλοι απαραίτητοι σε 
έξι ξεχωριστούς ανθρώπους
• trailer

Winter Lake
Petri Saario, Φινλανδία, 2019, 15́ , 
κατάλληλο από 10 ετών
Θέματα: #οικολογική συνείδηση 
#επιβίωση #μετάβαση #εφηβεία 
#φινλανδικά
Ένα κορίτσι και ένα αγόρι 
κατασκηνώνουν πάνω σε μια 
παγωμένη λίμνη στη Φινλανδία

La Laguna
Aaron Schock, Η.Π.Α./Μεξικό, 
2016, 44 ,́ κατάλληλο από 9 ετών
Θέματα: #εφηβεία #εθνογραφία
#πολιτισμοί που χάνονται 
#φύση #ισπανικά #μάγιας
• Στα τροπικά δάση του Μεξικού, 
18 μήνες με τον δεκατριάχρονο 
Γιουκ και τον αδελφό του
• trailer

Α Field Guide to Being  
a 12-year-old Girl
Tilda Cobham-Ηervey, Αυστραλία, 
2017, 20 ,́ κατάλληλο από 10 ετών
Θέματα: #προεφηβεία 
#μετάβαση #σχέση με γονείς 
#κορίτσια #στερεότυπα #αγγλικά
12 δωδεκάχρονα κορίτσια μιλάνε για 
τον κόσμο τους και τον κόσμο μας
• trailer

199 Little Heroes
Sigrid Klausmann, Γερμανία, 2018, 
13+12 ,́ κατάλληλο από 10 ετών
Θέματα: #αειφορία #μειονότητες 
#οικολογική συνείδηση #φτώχεια 
#σχολείο #κλιματική αλλαγή  
#απώλεια #διαπολιτισμικότητα 
#οικογένεια #ισπανικά #μογγολικά
Ιστορίες παιδιών καθοδόν  
για το σχολείο σε πέντε ηπείρους
1.  Ο Ντιέγκο στη Γουατεμάλα
δουλεύει στις φυτείες και 
ονειρεύεται να γίνει δάσκαλος
2.  Η φυλή της Ζοζολόι στη
Μογγολία κινδυνεύει 
από εξαφάνιση λόγω της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη

→
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https://www.youtube.com/watch?v=QY76cz5d840
https://www.youtube.com/watch?v=fL0HeM_9OvE&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=hAg_xlMskAM


Foreplay
Anne van Campenhout, Ολλανδία, 
2019, 16́ , κατάλληλο από 13 ετών
Θέματα: #σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση #στερεότυπα 
#σχολείο #εκπαίδευση 
#εφηβεία #ολλανδικά
Μάθημα σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης σε 5 Γυμνάσια 
της Ολλανδίας. Περιέργεια, 
απορίες και χιούμορ, προφυλάξεις, 
sexting, η πρώτη φορά
• trailer

Inventing Tomorrow 
Laura Nix, Η.Π.Α, 2018, 87 ,́ 
κατάλληλο από 12 ετών
Θέματα: #οικολογική συνείδηση 
#στερεότυπα #διαγωνισμός 
#κλιματική αλλαγή 
#κατάρτιση #επαγγελματικός 
προσανατολισμός 
#επιχειρηματικότητα #αγγλικά
Καινοτόμοι έφηβοι επιστήμονες 
αναπτύσσουν λύσεις για τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα, στη 
συναρπαστική προετοιμασία για 
τον σημαντικότερο διαγωνισμό 
νέων επιστημόνων στις Η.Π.Α.
• trailer

Ninnoc
Niki Padidar, Ολλανδία, 2015, 18 ,́ 
κατάλληλο από 11 ετών
Θέματα: #κοινωνική 
ενσωμάτωση #bullying 
#κοινωνικός αποκλεισμός 
#τέχνες #ταλέντα 
#διαφορετικότητα #εφηβεία 
#χαρισματικά παιδιά #ολλανδικά
Ένα ταλαντούχο κορίτσι 
αναρωτιέται γιατί πρέπει να είσαι 
«νορμάλ» για να σε κάνουν παρέα
• trailer

Dancing for You
Erlend E. Mo, Νορβηγία, 30 ,́ 2015, 
κατάλληλο από 11 ετών
Θέματα: #μετάβαση 
#παράδοση #απώλεια  
#φύση #οικογένεια #χορός 
#προσωπική ανάπτυξη 
#διαγωνισμός #νορβηγικά
Η δωδεκάχρονη Βίλντε 
προπονείται σκληρά για να γίνει 
η πρώτη γυναίκα που θα κερδίσει 
στον διαγωνισμό παραδοσιακού 
χορού και να δώσει χαρά στον 
άρρωστο παππού της

→
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https://www.youtube.com/watch?v=xZ4vpGp3cA0
https://www.youtube.com/watch?v=SzOsok5wjkc
https://www.youtube.com/watch?v=0hn3GFvFWsM


Jawline
Liza Mandelup, Η.Π.Α., 2019, 58 ,́ 
κατάλληλο από 13 ετών
Θέματα: #social media #σχέση 
με την οικογένεια #εφηβεία  
#παγκοσμιοποίηση #αγγλικά
Ο Όστιν, ένας όμορφος 
δεκαεξάρης, πιστεύει ότι το 
πλήθος θαυμαστών και ένας 
καλός image-maker μπορούν 
να γίνουν εισιτήριο για μια ζωή 
πλούτου και δόξας
• trailer

Rediscovery
Phie Ambo, Δανία, 2019, 74 ,́ 
κατάλληλο από 13 ετών
Θέματα: #οικολογική 
συνείδηση #σχολείο 
#συνεργασία #εκπαίδευση 
#κοινωνιολογία #γεωμετρία 
#αρχιτεκτονική #επαφή με τη 
φύση #δανέζικα
Τι διδάσκει τα παιδιά η φύση; 47 
μαθητές επί δέκα εβδομάδες στη 
φύση δημιουργούν την ιδανική 
γι’ αυτούς κοινωνία
• trailer

Berlin Rebel High School
Alexander Kleider, Γερμανία, 2017, 
92́ ,  κατάλληλο από 13 ετών
Θέματα: #εκπαίδευση #drop 
out of school #κοινωνιολογία 
#αυτοδιαχείριση #γερμανικά
Σε αυτό το αυτοδιαχειριζόμενο 
Λύκειο δεν υπάρχει διευθυντής 
ούτε βαθμοί. Χανίλ, Λένα και Άλεξ 
δίνουν στον εαυτό τους μια δεύτερη 
ευκαιρία να πάρουν απολυτήριο 
και να περάσουν τις γερμανικές 
«πανελλήνιες». Θα τα καταφέρουν;
• trailer

The Open Window
Alfred Birkegaard/Daniel Oxen-
handler/Will Sloan, Δανία/Η.Π.Α., 
2018, 55́ , κατάλληλο από 10 ετών
Θέματα: #εκπαίδευση 
#διαδίκτυο #χίντι #αγγλικά
Δύο κορίτσια στην Ινδία 
συμμετέχουν σε βραβευμένο 
ερευνητικό πρόγραμμα για 
το πώς το Internet επηρεάζει 
την εκπαίδευση, την αυτόνομη 
μάθηση και τον πολιτισμό
• trailer
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https://www.youtube.com/watch?v=AoVA0-w6VtA
https://www.youtube.com/watch?v=1VKwST8c57U
https://www.youtube.com/watch?v=q-1z07m9_Gk
https://www.youtube.com/watch?v=bkVvFjVQs2c


KINDERDOCS 
EXTRA

•  KinderDocs Art Lab 

  Online (ή δια ζώσης) μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα σε 
συνεργασία με το ΜOMus - Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Συλλογές 
Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού 
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης, με προβολή δύο 
ντοκιμαντέρ της σειράς 199 μικροί ήρωες.

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές  Δ’-ΣΤ’ Δημοτικού και 
συνδυάζει την τέχνη του ντοκιμαντέρ, την προσέγγιση επιλεγμένων  
έργων  τέχνης από την μόνιμη συλλογή και τις περιοδικές εκθέσεις 
του  ΜOMus και την εικαστική έκφραση.

  Σχεδιασμός–υλοποίηση: Βασιλική Πολυζούλη, Μουσειολόγος-
Μουσειοπαιδαγωγός MOMus-ΜΣΤ, Σόφη Σενόγλου, Εικαστικός-
Εκπαιδευτικός

 Για τάξεις Δ’-ΣΤ’ Δημοτικού
 Διάρκεια: 2 ώρες
 Συμμετοχή: 10€/μαθητή (20 μαθητές κατ’ ελάχιστο)

 Εγγραφείτε εδώ

 Εξοφλήστε ηλεκτρονικά, το αργότερο 15 ημέρες πριν την εκδήλωση. 
  Για όλη την Ελλάδα ή στην Κύπρο: προπώληση viva.gr →

Σεμινάρια και εργαστήρια KinderDocs που περιλαμβάνουν την 
προβολή του ντοκιμαντέρ και workshop/webinar με εισηγητή. 
Για μαθητές.
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https://forms.gle/wZni76pVhG7Cevf7A


•  Rediscovery 

 Περιλαμβάνει:

  προβολή της ταινίας (που δημιουργεί κοινό πεδίο εμπειρίας/
συζήτησης) Rediscovery (Δανία, 2019, 70’) της Phie Ambo.  
Θέματα που θίγει η ταινία:  
#σχολείο #εκπαίδευση #εφηβεία #άγχος #φύση

 • trailer

  βιωματικό εργαστήριο διάρκειας 90’ με πρακτικές ασκήσεις για 
στοχοθέτηση και διαχείριση άγχους. Τεχνικές που θα βοηθήσουν 
τους μαθητές σας να ελέγχουν τα συναισθήματα, τις σκέψεις 
και το σώμα τους για να πραγματοποιούν τους στόχους τους. 
Με τον Γιάννη Χρυσουλάκη, βιολόγο, προπονητή καράτε και 
δάσκαλο γιόγκα και τη Δήμητρα Κουζή, δημοσιογράφο, δημιουργό 
ντοκιμαντέρ, δασκάλα γιόγκα.

 Για Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

  Τα οφέλη για τους μαθητές σας:
   Καλύτερη συγκέντρωση, καλύτερη ποιότητα ύπνου
 θετική Σκέψη, αυξημένη αυτοπεποίθηση, καλύτερη μνήμη
  αυξημένη απόδοση στην τάξη σας, αυξημένη απόδοση στις 

εξετάσεις έως και 30%!

  Ημερομηνίες: 2, 9, 16 και 23/02/2021, 9.30-11.40 μέσω Zoom
 Συμμετοχή: 10€ ανά μαθητή (20 μαθητές κατ’ ελάχιστο)
 
 Για όλη την Ελλάδα και Κύπρο κράτηση ΕΔΩ
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https://www.youtube.com/watch?v=1VKwST8c57U
https://forms.gle/h8Qmx5afqk8k898HA


KINDERDOCS 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Απευθύνονται σε:  
-  εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων (νηπιαγωγούς, δασκάλους, 

παιδαγωγούς, σχολικούς συμβούλους)
-  επαγγελματίες πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
-  επαγγελματίες υγείας (παιδιάτρους, λογοθεραπευτές, 

εργοθεραπευτές)
-  μουσειοπαιδαγωγούς/στελέχη πολιτιστικής διαχείρισης
-  φοιτητές όλων των παραπάνω ειδικοτήτων

•  Το ντοκιμαντέρ ως εκπαιδευτικό εργαλείο
   
  Αποκτήστε τις δεξιότητες και τα εργαλεία για να αξιοποιήσετε το 

ντοκιμαντέρ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
  Ένα τετράωρο online σεμινάριο με την κοινωνιολόγο Ειρήνη 

Βοκοτοπούλου και τη δημοσιογράφο-σκηνοθέτιδα Δήμητρα Κουζή. 
  
 Ημερομηνία:  15/10, 17.00-21.00 
 Συμμετοχή: 50€ (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%)

  Για τη συμμετοχή σας, συμπληρώστε τη φόρμα και εξοφλήστε 
στην ηλεκτρονική προπώληση του Μουσείου Μπενάκη 

  (αν είστε στην Αττική) ή του viva.gr (για την υπόλοιπη Ελλάδα  
και την Κύπρο).

→

Σεμινάρια και εργαστήρια KinderDocs με επίκεντρο 
το ντοκιμαντέρ για ενήλικο κοινό.
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https://forms.gle/y4d8T1vRukrZc8kB6
https://tickets.benaki.org/
https://www.viva.gr/tickets/webinar/online/to-dokimander-os-ekpaideutiko-ergaleio/


• Κινηματογραφική εκπαίδευση για ετερογενείς ομάδες 
 (Filmbildung in heterogenen Lerngruppen)
  
  Ένα πρωτοποριακό εργαστήριο για να κάνετε τις δικές σας ταινίες, 

σε συνεργασία με το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ doxs!, την παιδαγωγό του 
κινηματογράφου Claudia Ziegenfuss και τη δημοσιογράφο-σκηνοθέτιδα 
Δήμητρα Κουζή (4 δίωρες συναντήσεις στη γερμανική γλώσσα). 

• Συζητώντας με τους νέους για τις σχέσεις και το σεξ

  Εργαστήριο δύο δίωρων online συναντήσεων, με την Μαριαλένα 
Σπυροπούλου, ψυχολόγο, ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεύτρια και 
συγγραφέα, που περιλαμβάνει προβολή της ταινίας Foreplay της 
Anne van Campenhout (Ολλανδία 2019, ελληνικοί υπότιτλοι). 

 • trailer

  Η ταινία μάς δίνει την ευκαιρία σε 16 λεπτά να αποκτήσουμε μια 
εικόνα για το πώς γίνεται το μάθημα της σεξουαλικής εκπαίδευσης 
σε πέντε διαφορετικά σχολεία στην Ολλανδία. Βλέπουμε τις 
αντιδράσεις των μαθητών ενώ παρακολουθούν, και στη συνέχεια  
τη συζήτησή τους με τη σκηνοθέτιδα. 

 Ημερομηνία: 22 και 29/12/2020, 18.00-20.00 στο Zoom
 Συμμετοχή: 40€ (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%)

   Για τη συμμετοχή σας, συμπληρώστε τη φόρμα και εξοφλήστε 
στην ηλεκτρονική προπώληση του Μουσείου Μπενάκη 

  (αν είστε στην Αττική) ή του viva.gr (για την υπόλοιπη Ελλάδα  
και την Κύπρο).

Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

14

https://www.youtube.com/watch?v=xZ4vpGp3cA0
https://forms.gle/y4d8T1vRukrZc8kB6
https://tickets.benaki.org/
https://www.viva.gr/


Δημιουργικά ντοκιμαντέρ για όλη την οικογένεια, για να τα βλέπετε 
όπου και όποτε θέλετε, στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Επιλεγμένες, 
βραβευμένες, αγαπημένες ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, με 
ελληνικούς υπότιτλους και ηλικιακή σήμανση.

Δείτε τον κόσμο των παιδιών και τον κόσμο μας με άλλα μάτια.

KINDERDOCS 
ONLINE

Τρεις ημέρες φεστιβάλ με πρεμιέρες, συζητήσεις και δράσεις 
για όλους στο Μουσείο Μπενάκη/Πειραιώς 138

Για να ενημερωθείτε για το αναλυτικό πρόγραμμα του KinderDocs 
Festival εγγραφείτε στο newsletter.

19-21 Φεβρουαρίου
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ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

TO KINDERDOCS ΣΤΗΝ 
ΙΤΑΛΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

KINDERDOCS: 
ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΕΛΟΣ 

XΟΡΗΓΟΣ 
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

 
καλλιτεχνική διεύθύνσή, 
επικοινωνια: 
Δήμητρα Κουζή

 
διοργανωσή, παραγωγή: 
Kouzi Productions

 
σε σύνεργασια με 
το Μουσείο Μπενάκη (Λιάνα 
Τσομπάνογλου, Τμήμα 
εκδηλώσεων – Yπεύθυνη 
κτηρίου Πειραιώς/Μαρία 
Χριστίνα Δεστούνη-
Γιαννουλάτου, Υπεύθυνη 
εκπαίδευσης/Νικολέττα 
Μέντη, Επικοινωνία/Αθηνά 
Ησαΐα, Γραφείο Τύπου) 
και το MOMus - Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης Συλλογές 
Μακεδονικού Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης και 
Κρατικού Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης (Συραγώ 
Τσιάρα, Αναπλ. Διευθύντρια/
Χριστίνα Μαβίνη, 
Βασιλική Πολυζούλη, 
Τμήμα εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων/Κλειώ 
Γούσιου, Μαρία Ζαμπέτη, 
Χρύσα Ζαρκαλή, 
Επικοινωνία)

 
σε σύνεργασια 
με το International 
Documentary Film Festival 
Amsterdam (IDFA - Meike 
Statema, Head of Education, 
Youth Programmes and 
IDFAcademy)
 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

 
σε σύνεργασια 
με το doxs! documentaries 
for children and youth 
(Gudrun Sommer, Project 
Manager)

kinderdocs in 
collaboration with  
the festival dei popoli: 
Claudia Maci, Deputy 
Artistic Director/
Sandra Binazzi, Festival 
Coordinator

 
ύπεύθύνή σχολειων: 
Ρόζυ Διαμαντάκη

 
βοήθοσ παραγωγήσ:
Κατερίνα Εξερτζόγλου 

eπιστήμονικοι σύνεργατεσ: 
Ειρήνη Βοκοτοπούλου, 
Kοινωνιολόγος/Αγγελική 
Μαυρουδή, Φιλόλογος/ 
Βασιλική Πολυζούλη, 
Μουσειολόγος- 
Μουσειοπαιδαγωγός/ 
Σόφη Σενόγλου, 
εικαστικός (KinderDocs 
ART Lab)/Μαριαλένα 
Σπυροπούλου, Ψυχολόγος-
Ψυχοθεραπεύτρια/
Φώτης Ψυχάρης, 
Δάσκαλος/Claudia 
Ziegenfuss, παιδαγωγός 
κινηματογράφου

 
toolkit: 
Ειρήνη Βοκοτοπούλου
 

 
σχεδιασμοσ εντύπού 
& οπτικήσ ταύτοτήτασ: 
Δαρεία Ζαζιρεϊ | zazdesïgn

 
επιμελεια κειμενων, 
μεταφρασή: 
Δημήτρης Σαλταμπάσης

μεταφρασή-ύποτιτλισμοσ 
ταινιων-τεχνική 
επεξεργασια

Γιάννης Παπαδάκης
 

trailer: 
Πηνελόπη Κουβαρά

  
εθελοντεσ: 
Μαρία- Αικατερίνη 
Γραικιώτη/Σωτηρία 
Κρητικοπούλου/Μαρίνα 
Μπουρτούλη/Αναστάσης 
Πορίκος

 
εύχαριστούμε: 
Μανώλη Ανδριωτάκη, 
Χριστίνα Κανατάκη, 
Δρ. Άννα Καραμούζη, 
Αναστασία Κατσούγκρη, 
Δήμητρα Κογκίδου, 
Χάρριετ Μητράκου, 
Μάρω Λάγια, 
Μελίνα Λαϊνά, Βάλια 
Λουτριανάκη, Άνθια 
Ναυρίδη, Κωνσταντίνο 
Πανούση, Ιωάννα 
Σεραφειμίδου, Μωυσή 
Σεργιάννη, Μερόπη
Σίμου, Ηρώ Τσατσαρώνη, 
Γιάννη Χρυσουλάκη



http://kinderdocs.com


Ακολουθήστε μας:

kinderdocs

Kouzi Productions
T: +30 210 7219909

info@kinderdocs.com
kinderdocs.com
goodmorningmrfotis.com

mailto:info%40kinderdocs.com?subject=
http://kinderdocs.com
http://goodmorningmrfotis.com
https://www.facebook.com/kinderdocs
https://www.instagram.com/kinderdocs/
https://www.youtube.com/channel/UCuUteaBDOmzpKkLxJLvlKCA

