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Βαθμός Ασφαλείας: 
 Nα διατηρηθεί μέχρι: 
 Βαθμ. Προτερ.:  
 
  

  
  
 
 
 

 

 Μαρούσι,                  20/07/2017 
 Αριθμ. Πρωτ. :     Φ15/123617/Δ2 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ: 
      

 

 

   

  

  

ΘΕΜΑ: «Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης με θέμα “Σαράντα 

χρόνια Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση” για μαθητές Π.Ε. και Δ.Ε.». 

 

Με αφορμή τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών λειτουργίας στη χώρα μας, η Εκπαιδευτική 

Ραδιοτηλεόραση διοργανώνει Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα «Σαράντα χρόνια 

Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση». Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες σχολείων όλων 

των εκπαιδευτικών βαθμίδων της Ελλάδας, δημόσιων και ιδιωτικών. 

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η εμπλοκή των μαθητών/μαθητριών στους εορτασμούς με αφορμή 

τη συμπλήρωση των 40 ετών λειτουργίας της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, μέσω της δημιουργίας 

πρωτότυπων έργων. Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση έχει αναπτύξει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην 

υποστήριξη της οπτικοακουστικής παιδείας, της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και καινοτομίας τα τελευταία 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

----- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

----- 

----- 

 Ταχ. Δ/νση  : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη  : 151 80 -  Μαρούσι 
Ιστοσελίδα  : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spudonde@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες : Λαπατά Σ. (Π.Ε.) 
  Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.) 
  Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.) 
  Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.) 
Τηλέφωνο : 210-34.43.318 (Π.Ε.) 

 : 210-34.43.272 (Δ.Ε.) 

 : 210-34.43.317 (Δ.Ε.) 

 : 210-34.42.212 (Ε.Ε.) 

Fax : 210-34.43.390 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  
ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. 

της χώρας. Έδρες τους. 

2. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. & Δ.Ε. 

(μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων  

Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας) 

3. Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας.  Έδρες 

τους. 

4. Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία Π.Ε. & Δ.Ε. 

της χώρας. 

 (μέσω των οικείων Διευθύνσεων Π.Ε. & 

Δ.Ε.) 
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40 χρόνια. Ξεκινώντας το 1977 από την ΕΡΤ και συνεχίζοντας από το 1981 στο Υπουργείο Παιδείας, η 

Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση στοχεύει στην παραγωγή, προβολή και διάθεση τηλεοπτικών και 

διαδικτυακών προγραμμάτων για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις βαθμίδες. 

Περισσότερες από 600 εκπαιδευτικές εκπομπές παρουσιάζονται κάθε χρόνο. Οι παραγωγές 

αποτελούν μια σύγχρονη, εναλλακτική εκπαιδευτική πρόταση και απευθύνονται σε μαθητές και 

εκπαιδευτικούς καθώς και στο ευρύτερο κοινό.  

Η ανάπτυξη και διείσδυση των νέων τεχνολογιών στο σύγχρονο κοινωνικό και εκπαιδευτικό 

περιβάλλον, όπου το σχολείο δεν καταναλώνει απλώς, αλλά δημιουργεί περιεχόμενο, κινητοποίησε την 

Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, ώστε να συναντήσει τη νέα ψηφιακή γενιά, στους δικούς της χώρους και 

να γίνει μέρος της κοινότητάς της.  

Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση μπαίνει στην ψηφιακή εποχή και συνδέεται με τη στρατηγική του 

Υπουργείου για την ψηφιακή εκπαίδευση. Στόχος είναι η επικοινωνία με το νεανικό κοινό μεταβαίνοντας 

από τα παραδοσιακά μέσα στην ψηφιακή εποχή, όπου ο καθένας γίνεται Μέσο. 

Επιπλέον, επιμέρους στόχοι του διαγωνισμού είναι: 

 να γνωρίσουν το πρόγραμμα και την ιστορία της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, 

 να δοθεί στους /ις μαθητές /μαθήτριες η ευκαιρία να εκφραστούν καλλιτεχνικά,  

 να γίνουν δημιουργοί,  

 να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες, 

 να εξοικειωθούν με τη «γλώσσα» της κινηματογραφικής αφήγησης, 

 να αποκτήσουν δεξιότητες οπτικοακουστικής αγωγής. 

Καλούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, να 

δημιουργήσουν σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες: 

 Τηλεοπτικό σποτ μέγιστης διάρκειας 45 δευτερολέπτων  

 Ραδιοφωνικό μήνυμα μέγιστης διάρκειας 90 δευτερολέπτων  

 Αφίσα διαστάσεων 297×420mm (Α3) με κάθετο προσανατολισμό. 

Τα έργα θα πρέπει  να είναι εμπνευσμένα από τα 40 χρόνια λειτουργίας της Εκπαιδευτικής 

Ραδιοτηλεόρασης. Μπορεί να αξιοποιηθεί υλικό της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης από την 

ιστοσελίδα www.edutv.gr . 

Τα τηλεοπτικά σποτ και τα ραδιοφωνικά μηνύματα που θα διακριθούν κατόπιν αξιολόγησης θα 

μεταδοθούν από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς στο πλαίσιο του εορτασμού των 40 ετών 

της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης. Οι αφίσες θα εκτεθούν σε Φεστιβάλ που θα διοργανωθεί από την 

Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση ως κεντρική εκδήλωση του εορτασμού το φθινόπωρο του 2017. 
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Όροι και οδηγίες συμμετοχής 

Τα παραδοτέα έργα θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω φόρμας συμμετοχής στον δικτυακό τόπο 

www.i-create.gr. Για αποστολή συνημμένων μπορεί να αξιοποιηθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση 

edutv@minedu.gov.gr .  

Οι αφίσες θα πρέπει να αποσταλούν στη φυσική τους μορφή στην ταχυδρομική διεύθυνση: 

Yπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, Ανδρέα 

Παπανδρέου 37, 15180, Μαρούσι. Επίσης, θα πρέπει να συμπληρωθεί στη φόρμα συμμετοχής 

υπερσύνδεση όπου θα είναι ανεβασμένη η αφίσα σε ψηφιακή μορφή, φωτογραφημένη ή 

σκαναρισμένη. 

Οι αφίσες μπορούν να έχουν δημιουργηθεί ψηφιακά, με οποιαδήποτε ζωγραφική τεχνική ή με την 

τεχνική του κολάζ.  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τα παραδοτέα ορίζεται η 31/10/2017.  

Πληροφορίες αναφορικά με ειδικότερες προδιαγραφές για τη δημιουργία video θα βρείτε στον 

δικτυακό τόπο www.i-create.gr. 

Η δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό συνιστά παραίτηση των διαγωνιζομένων από κάθε 

δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι συμμετέχοντες/ουσες, με τη δήλωση συμμετοχής στον 

διαγωνισμό, παρέχουν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την αποκλειστική και για 

απεριόριστο χρόνο άδεια εκμετάλλευσης των συμμετοχών που θα διακριθούν μέσω ραδιοφώνου, 

τηλεόρασης, διαδικτύου και με κάθε άλλο τρόπο. 

Η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων των μαθητών/τριών είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αν 

απαιτείται οι μαθητές/τριες να λάβουν μέρος ως ηθοποιοί στα ψηφιακά τους τεχνήματα. Τα έντυπα της 

έγγραφης συγκατάθεσης θα διατηρηθούν στο αρχείο των σχολείων. Στην περίπτωση μη συμφωνίας 

κάποιων γονέων, τα παιδιά τους μπορούν να αξιοποιηθούν σε άλλες διαδικασίες της κινηματογραφικής 

δημιουργίας (μοντάζ, σκηνοθεσία, μουσική, σκηνικά, φωτογραφία κλπ). 

Τονίζεται ότι το δικαίωμα χρήσης μουσικής στις ταινίες υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα 

του/της δημιουργού της ΑΕΠΙ.  

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του 

διαγωνισμού. 

 

Επικοινωνία: 

Άλκηστις Πουλοπούλου, τηλ. 210 3443042, apoulopoulou@minedu.gov.gr 

Λαμπρινή Μίχου, τηλ. 210 344 2764, lmichou@minedu.gov.gr 
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Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.  

 

Εσωτερική Διανομή:                                        Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

1. Γραφείο κ. Υπουργού      

2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα 

3. Δ/νση Βιβλιοθηκών, Αρχείων  

και Εκπ/κης Ραδιοτηλεόρασης         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

4. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ.                  

Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων,   

 Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων  

5. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης   

Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης  

και Θρησκευτικής Αγωγής 

6. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

7. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης, Τμήμα Α΄ 

8. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,  Τμήμα Β΄ 

9. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων 

και Οργάνωσης  Π.Ε. , Τμήμα Γ΄ 

10.  Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων  

 και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα Γ΄ 

 

 


		2017-08-02T13:26:44+0300




