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KINDERDOCS:
ΕΠΊΣΗΜΟ ΜΈΛΟΣ ΤΟΥ

Το KinderDocs διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ για παιδιά
και νέους για 6η χρονιά στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138.

Το πρόγραμμα του
KinderDocs 2021/22
περιλαμβάνει:
• 25 υπέροχες, βραβευμένες σε διεθνή φεστιβάλ
ταινίες ντοκιμαντέρ από 12 χώρες, με ελληνικούς υποτίτλους,
που συνοδεύονται από εκπαιδευτικό υλικό (KinderDocs Toolkit).
• Προβολές και εκπαιδευτικές δράσεις
στα σχολεία σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο
• Προβολές και εκπαιδευτικές δράσεις
στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη
• Δια ζώσης δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά
• Εργαστήρια επιμόρφωσης για ενήλικες
• Κυριακάτικα φεστιβάλ με κινηματογραφικά
αφιερώματα και δράσεις για όλη την οικογένεια,
που θα πραγματοποιηθούν το 2022 δια ζώσης
στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη/Πειραιώς 138
• Το KinderDocs απευθύνεται σε παιδιά από 8 ετών
και νέους, γονείς, εκπαιδευτικούς και σινεφίλ

Οι δράσεις ξεκινούν
τον Οκτώβριο του 2021
και διαρκούν ως την άνοιξη 2022
με την υποστήριξη των σημαντικότερων
φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στην Ευρώπη,
idfa (Ολλανδία) και doxs! (Γερμανία).
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Οι προβολές για τα σχολεία
• γίνονται πρωινές ώρες και πλαισιώνονται
από συζήτηση ή/και υλικό για δράσεις
μη τυπικής εκπαίδευσης για πριν και μετά
την προβολή, τις οποίες επιμελείται
η κοινωνιολόγος Ειρήνη Βοκοτοπούλου.
• Κάθε ταινία διαθέτει ηλικιακή σήμανση
και προτεινόμενα θέματα για επεξεργασία
• Όλες οι ταινίες προβάλλονται
με ελληνικούς υποτίτλους
• Εκπαιδευτικές προβολές: Εισιτήριο 5€ ανά μαθητή.
Συμπεριλαμβάνεται το εκπαιδευτικό υλικό

Πληροφορίες:
Για να έρθει το KinderDocs στο σχολείο σας,
για να έρθει το σχολείο σας στο Μουσείο Μπενάκη
ή για ομαδική κράτηση για τα προγραμματισμένα
Κυριακάτικα φεστιβάλ στο Μουσείο:
info@kinderdocs.com, Tηλ. 210 721 9909 ή
Τμήμα Εκπαίδευσης Μουσείου Μπενάκη,
Tηλ. 210 367 1067-9 (Δευτέρα-Πέμπτη 10:00-14:00)

