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Τηλεόραση 2012-13 – ET1
1. Συνεργασία στη δράση «Αριστεία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»
- ΙΤΥΕ Διόφαντος (2012-2014)
http://excellence.minedu.gov.gr
Στόχος της Αριστείας είναι η ανάδειξη με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο των
βραβευμένων δραστηριοτήτων στο χώρο της διδασκαλίας, της έρευνας, της τεχνολογίας, της
καινοτομίας και της προσφοράς των ελληνικών ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Η
σειρά «Αριστεία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» των βραβευμένων δραστηριοτήτων
προβλήθηκε από την ΕΤ1 στη ζώνη της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης.

2. Συνεργασία στο ευρωπαϊκό έργο «Energy bits» για τη βιώσιμη
χρήση της Ενέργειας - ΙΤΥΕ Διόφαντος (2012-2014)
www.energybits.eu
Η σειρά "ENERGY BITS, the Series" αποτελείται από 24 δεκάλεπτα ντοκιμαντέρ με ιστορίες
από 7 χώρες της Ευρώπης που αφορούν στη βιώσιμη χρήση της ενέργειας. Απευθύνεται σε
νέους και αποτελεί μία συμπαραγωγή 13 ευρωπαϊκών φορέων με την υποστήριξη του
προγράμματος Intelligent Energy. Στην Ελλάδα η σειρά προβλήθηκε από την ΕΤ1 στη ζώνη
της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης. Οι «Βιώσιμες ενεργειακές ιδέες: και τώρα ο λόγος σε σας!”
είναι ένας πανευρωπαϊκός διαγωνισμός βίντεο για μαθητές ηλικίας 11-18 ετών από τις
ακόλουθες Ευρωπαϊκές χώρες: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Μεγάλη
Βρετανία, Σλοβενία και Τσεχία.

Ευρωπαϊκά έργα
1. Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο
MARCH - Make Science Real in Schools
(Δεκέμβριος 2013 – Νοέμβριος 2016) http://sciencemarch.eu/index.php/en/
Το Ευρωπαϊκό Έργο MARCH είναι ένα έργο δικτύωσης τριετούς διάρκειας και
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ‘Δια Βίου Μάθηση’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο
κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός δικτύου, το οποίο θα φέρει σε επαφή
οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα σε ένα συνεργατικό
περιβάλλον μάθησης για να μοιραστούν καινοτόμες εκπαιδευτικές πηγές και βέλτιστες
πρακτικές προσέγγισης των Θετικών Επιστημών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το έργο υλοποιείται από 9 ευρωπαίους εταίρους, μεταξύ των οποίων η Εκπαιδευτική
Ραδιοτηλεόραση, με συντονιστή το British Council (Ην.Βασίλειο). Ο συνολικός
προϋπολογισμός ανέρχεται στα 618.462 ευρώ εκ των οποίων 59.708 ευρώ αφορούν την
Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση με ποσοστό συγχρηματοδότησης 70,3%.
Το Ευρωπαϊκό Έργο MARCH στοχεύει να κάνει το πεδίο των Θετικών Επιστημών (STEM:
Science, Technology, Engineering, Mathematics) πιο ελκυστικό στους μαθητές της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κύριος αποδέκτης των δράσεων του έργου είναι οι
εκπαιδευτικοί και στη συνέχεια, οι μαθητές. Το έργο εστιάζει σε εφαρμογές της επιστήμης
στην καθημερινή ζωή, σε καινοτόμες μεθοδολογίες όπου οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά,
δραστηριοποιούνται ως πολίτες και αναπτύσσουν δεξιότητες για τη μελλοντική τους εργασία.

2. Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο
MEDEAnet «Αξιοποίηση Ψηφιακών Μέσων στη Μάθηση»
(Ιανουάριος 2012-Δεκέμβριος 2014) www.medeanet.eu
Τo ευρωπαϊκό έργο MEDEAnet είναι ένα έργο εγγραμματισμού στα Μέσα (Media Literacy)
μέσα από τις κοινότητες μάθησης και τα κοινωνικά δίκτυα και έχει στόχο να προωθήσει τη

μάθηση με Ψηφιακά και Οπτικοακουστικά Μέσα σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης με
επιμορφώσεις σε τοπικό επίπεδο, δράσεις δικτύωσης, διαδικτυακές πηγές και διαμοιρασμό
της γνώσης. Πρόκειται για δράση απευθείας συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Lifelong Learning Programme της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Το έργο υλοποιείται από
7 ευρωπαίους εταίρους, μεταξύ των οποίων η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, με συντονιστή
την Audiovisual Technologies, Informatics and Telecommunications – AΤiT (Βέλγιο).
Το έργο αποτελεί σημαντική διάχυση ελληνικού εκπαιδευτικού ψηφιακού και
οπτικοακουστικού περιεχομένου τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς η
δράση/θεσμός των ετήσιων βραβείων MEDEA απολαμβάνει διεθνούς κύρους και προσελκύει
διαγωνιζόμενους και επισκέπτες που ενδιαφέρονται για την ενίσχυση της οπτικοακουστικής
παιδείας στην εκπαίδευση προβάλλοντας ετησίως τις καλύτερες πρακτικές.

3. Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο
EduTubePlus
(2008-2011) www.edutubeplus.info
Αφορούσε τη δημιουργία της Διαδικτυακής Ευρωπαϊκής πολύγλωσσης βιβλιοθήκης
EduTubePlus εκπαιδευτικών βίντεο μικρού μήκους .

Δράσεις 2011-2014
1. Εγγραμματισμός στα Μέσα Επικοινωνίας-Μαθητικοί διαγωνισμοί
Διαγωνισμός παιδικής και νεανικής δημιουργίας βίντεο «ΚΑΛΗΜΕΡΑ- ΜΙΑ ΜΕΡΑ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΥ- Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΙ ΕΣΥ»
σχολικό έτος 2013-2014
Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση διοργάνωσε το σχολικό έτος 2013-14 τον Διαγωνισμό
παιδικής και νεανικής δημιουργίας βίντεο «ΚΑΛΗΜΕΡΑ- ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΥΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΙ ΕΣΥ» για τα σχολεία του απόδημου ελληνισμού στην πλατφόρμα www.icreate.gr, με σκοπό την ενθάρρυνση της ελληνομάθειας και η σφυρηλάτηση των δεσμών του
απανταχού ελληνισμού με τη χώρα μας. Οι νικητές αναδείχθηκαν από την online ψηφοφορία
του κοινού. Την πρώτη θέση κέρδισε η ταινία μικρού μήκους που δημιούργησαν μαθητές του
Ελληνικού Σχολείου Φρανκφούρτης, οι οποίοι ταξίδεψαν στην Ελλάδα συνοδευόμενοι από
δύο εκπαιδευτικούς του σχολείου τους για την τελετή βράβευσης που πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο του 17ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους το
Νοέμβριο 2014.
Βάλε το δικό σου ΓΚΟΛ ΣΤΗ ΒΙΑ
2012
Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, η Ελληνική Ραδιοφωνία
Τηλεόραση, το Εθνικό Δίκτυο Αγωγής Τηλεόρασης και το European School Radio
συνδιοργάνωσαν το 2012 την καμπάνια κοινωνικής ευθύνης «Βάλε το δικό σου ΓΚΟΛ ΣΤΗ
ΒΙΑ» ενάντια στη βία στα γήπεδα.
Σχολικά Μαγειρέματα
2011
Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση με αφορμή την ένταξη της Μεσογειακής Διατροφής στον
Κατάλογο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO, τις αλλαγές
στον παραδοσιακό τρόπο διατροφής, αλλά και τη θέση που καταλαμβάνει η χώρα μας,
πανευρωπαϊκά, στην παιδική παχυσαρκία δημιούργησε τον ιστοχώρο ΣΧΟΛΙΚΑ
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ στην πλατφόρμα i-create και διοργάνωσε διαγωνισμό μαθητικών
δημιουργιών.

Πανελλαδικός Μαθητικός
Τσίρκας: 100 χρόνια μετά»
2011

Διαγωνισμός

«Παπαδιαμάντης-Ελύτης-Γκάτσος-

100 χρόνια μετά, ανακαλύψαμε ξανά το έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, του Νίκου
Γκάτσου, του Στρατή Τσίρκα και του Οδυσσέα Ελύτη. Ο διαγωνισμός που
πραγματοποιήθηκε από τον Φεβρουάριο τέως τον Μάιο του 2011 ήταν αφιερωμένος σε
τέσσερις μεγάλους λογοτέχνες, τα λόγια των οποίων ακόμη αντηχούν στην καθημερινότητά
μας. Οι μαθητές έγραψαν τη δική τους ιστορία ατομικά ή σε ομάδες με την υποστήριξη
εκπαιδευτικών από τα σχολεία τους ή ακόμη και με συνεργασία σχολείων. Έφτιαξαν το δικό
τους blog, τη δική τους αφίσα, δημιούργησαν το δικό τους βίντεο. Συμμετείχαν συνολικά 190
σχολεία και ανέβηκαν στην i-create 90 βίντεο, 27 blogs και 73 αφίσες. Κατά τη διάρκεια της
δράσης δημιουργήθηκε κοινότητα ανταλλαγής απόψεων και σχολίων με θεματολογία τη
συμμετοχή στη δράση, τα ίδια τα έργα, την προσπάθεια και τους συμμετέχοντες, για τη
συνεργασία. Τα έργα αξιολογήθηκαν από επιτροπή και από την ίδια την εκπαιδευτική
κοινότητα με διαδικτυακή αξιολόγηση.

2.
Αποθετήριο
Ψηφιακών
Συνεργασία - ΙΤΥΕ Διόφαντος

Αντικειμένων

«Φωτόδεντρο»,

2011-2014 http://photodentro.edu.gr/video
Το 'Φωτόδεντρο/Εκπαιδευτικά Βίντεο' είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικών
Βίντεο για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σχεδιάστηκε και
υλοποιείται από το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακό Σχολείο» με
σκοπό να φιλοξενήσει συλλογές εκπαιδευτικών βίντεο μικρής διάρκειας που μπορούν να
αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους,
γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. Αποτελεί δε ένα τα αποθετήρια εκπαιδευτικού υλικού
της ομάδας «Φωτόδεντρο».
Η πρώτη συλλογή του 'Φωτόδεντρο/ Εκπαιδευτικά Βίντεο' περιλαμβάνει τα 700 μικρής
διάρκειας βίντεο της Εκπαιδευτικής ΡαδιοΤηλεόρασης, όπως αυτά επιλέχθηκαν και
τμηματοποιήθηκαν από το αρχείο της και μετασχολιάστηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
έργου «EduTubePlus - A European curriculum related video library and hybrid e-services for
the pedagogical exploitation of video in class (www.edutubeplus.info).

3. Σχολείο Επιχειρηματικότητας
2014
Το Σχολείο Επιχειρηματικότητας είναι μια δεξαμενή με εκπαιδευτικά βίντεο στην πλατφόρμα
www.edutv.gr, όπου στελέχη επιχειρήσεων αναλύουν καλές πρακτικές με στόχο την
υποστήριξη νέων επιχειρηματιών.

4. Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Το σχολείο μου ταξιδεύει
με τον Περσέα»
2014
Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, η Α΄ Δ/νση Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Αθηνών μέσω του
Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
(ΕΛΚΕΘΕ), το ερευνητικό πρόγραμμα PERSEUS και το Τμήμα Γεωλογίας του
Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνουν σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Λαυρίου και τη Διεύθυνση Β΄/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας/Τμήμα Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης, μαθητική ερευνητική εκπαιδευτική αποστολή για τα θαλάσσια οικοσυστήματα
με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών/τριων στο πλαίσιο του διεθνούς δικτύου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Το σχολείο μου ταξιδεύει με τον Περσέα»
(Perseus@school). Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση συμμετείχε, βιντεοσκόπησε και
παρήγαγε βίντεο για την εκπαιδευτική ερευνητική αποστολή.

5. 13η Θεατρική Καλοκαιρινή Κατασκήνωση-Σεμινάριο
2014
Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση συμμετείχε και βιντεοσκόπησε την 13η Θεατρική
Καλοκαιρινή Κατασκήνωση-Σεμινάριο 2014, που πραγματοποιήθηκε στις 26-30 Αυγούστου
2014, στον Αγ. Γιάννη Πηλίου και είχε γενικό τίτλο "Σμιλεύοντας τα όνειρά μαςμετασχηματίζοντας την πραγματικότητά μας: θεατρικές μεταμορφώσεις στο Πήλιο”.
Προγραμματίζεται συμμετοχή της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης στη 14η Θερινή
Κατασκήνωση τον Αύγουστο 2015.

Επιμορφώσεις σε εκπαιδευτικούς
1. Επιμορφωτικά σεμινάρια στο πλαίσιο του MEDEAnet για την αξιοποίηση ψηφιακών
μέσων στην εκπαίδευση (2012-2014). Αναλυτικότερα, μέσα από το έργο διοργανώθηκαν:
 τριήμερη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας
 τριήμερη επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 ημερήσια επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα ΙΕΚ σε συνεργασία με το Πάντειο
Πανεπιστήμιο
 3 επιμορφωτικές ημερίδες με τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Πάτρας και Κρήτης
 3 διαδικτυακά σεμινάρια στα Ελληνικά.
3. eTwinning, 2-4 Οκτωβρίου 2014 – Κέρκυρα: “Creating videos in schools: a collaborative
learning activity”.
4. 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και 14η
Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας – CAMERA ZIZANIO,
Δεκέμβριος 2014: τρόποι διάχυσης μαθητικών ταινιών.
5. Επιμορφώσεις σε σχολεία σχετικά με την αξιοποίηση των ψηφιακών οπτικοακουστικών
μέσων στην τάξη και ενημερώσεις για τις δράσεις της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης.

