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Δράσεις 2017-2018 
 

 

 

 

 

Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης 

και του Τηλεοπτικού & Ραδιοφωνικού Σταθμού της Βουλής των 

Ελλήνων  

 

Στις 24 Οκτωβρίου 2017 υπογράφηκε Σύμφωνο Συνεργασίας της Εκπαιδευτικής 

Ραδιοτηλεόρασης με τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων με στόχους:  

 την προβολή και ανάδειξη μαθητικών δημιουργιών οπτικοακουστικής παιδείας, 

 τη δημιουργία ζώνης εκπομπών για την προσέλκυση νεότερου ηλικιακά κοινού στο 

τηλεοπτικό κανάλι της Βουλής, 

 τον γραμματισμό στα οπτικοακουστικά μέσα με βιωματικό τρόπο, 

 την ενεργοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας για συμμετοχή σε μαθητικούς 

διαγωνισμούς,  

 την ενημέρωση του τηλεοπτικού κοινού για τα θέματα που απασχολούν τους νέους και για 

τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα στα σχολεία. 

Στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 τηλεοπτική ζώνη της 

Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Στη ζώνη 

αυτή θα παρουσιάζονται μαθητικές δημιουργίες που πραγματοποιήθηκαν και διακρίθηκαν στο 

πλαίσιο εκπαιδευτικών δράσεων της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης με διαφορετική 

θεματική κάθε φορά. Οι θεματικές ακολουθούν τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες του 

Υπουργείου πχ. θεματικές εβδομάδες, σεβασμός στη διαφορετικότητα, προσφυγική κρίση, 

σχολικός εκφοβισμός, εκπαίδευση για την αειφορία, αγωγή υγείας, θέματα ισότητας των 

φύλων. 

 



 

4ος Διεθνής Μαθητικός  Διαγωνισμός 

«Ένα σχολείο διηγείται…» 
Ο ετήσιος διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχοι του διαγωνισμού ήταν η συμμετοχή των 
μαθητών/τριών σε διαδικασίες οπτικοακουστικού γραμματισμού (θέαση, κριτική 
προσέγγιση και παραγωγή οπτικοακουστικών προϊόντων), η ενθάρρυνση των 
μαθητών/τριών για συμμετοχή σε ερευνητικές και ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες, 
η ενασχόληση των μαθητών με την τοπική ιστορία (η γνωριμία με την ιστορία του 
σχολείου κ.ά.), η συγκέντρωση, διάσωση, ταξινόμηση και προβολή πρωτογενών και 
δευτερογενών πηγών από τον χώρο της εκπαίδευσης (προφορικές και γραπτές 
μαρτυρίες, φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες κ.ά.), η αξιοποίηση γραπτών και 
προφορικών πηγών, η εκδήλωση κριτικής (συγκλίνουσας) και αποκλίνουσας στάσης 
και δημιουργικότητας, η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριών σε διαδικασίες 
μάθησης και η περιγραφή εμπειριών σχετιζόμενων με σχολικές δράσεις και 
δραστηριότητες. Η τελετή βράβευσης των σχολείων πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Ακρόπολης στις 25 Νοεμβρίου 2017. 
 

1977-2017: 40 χρόνια Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός και Εορταστική Εκδήλωση 

 

 
Με αφορμή τη συμπλήρωση σαράντα ετών λειτουργίας στη χώρα μας, η 
Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση διοργάνωσε Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό με 
θέμα «Σαράντα χρόνια Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση» για τους/τις 
μαθητές/μαθήτριες σχολείων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων της Ελλάδας, 
δημόσιων και ιδιωτικών. Σκοπός του διαγωνισμού ήταν η εμπλοκή των 
μαθητών/μαθητριών στους εορτασμούς με αφορμή τη συμπλήρωση των 40 ετών 
λειτουργίας της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, μέσω της δημιουργίας 
πρωτότυπων έργων.  Η βράβευση των σχολείων πραγματοποιήθηκε σε εορταστική 
εκδήλωση την 31η Ιανουαρίου 2018 στο κτήριο του Υπ.Π.Ε.Θ. 
 



 

2ο Φεστιβάλ Εκπαιδευτικών Ταινιών Μικρού Μήκους 

“SYNTHESIS” 

 
Στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Εκπαιδευτικών Ταινιών Μικρού Μήκους “SYNTHESIS” 
και του 9ου Συνεδρίου για την Ανοικτή και την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, που πραγματοποιήθηκε στις νέες 
εγκαταστάσεις του, η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση διοργάνωσε στις 23 
Νοεμβρίου 2017 στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Σαράντα χρόνια Εκπαιδευτική 
Ραδιοτηλεόραση» και συμμετείχε στο πρόγραμμα των προβολών που 
πραγματοποιήθηκαν στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2018 στον ίδιο χώρο. 
 

8ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους 
«Σινεμά διάβασες;» 

 

 
 

H Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους της Δράμας, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, το Τμήμα 
Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων της Ελλάδας, η ΕΡΤ ΑΕ (Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση) και η 
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα – Μορφωτικό Γραφείο –Σπίτι 
της Κύπρου συνδιοργάνωσαν τον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού 
Μήκους. Σκοπός του διαγωνισμού είναι να δοθεί στους μαθητές η ευκαιρία να 
εκφραστούν καλλιτεχνικά, να γίνουν δημιουργοί, να εξοικειωθούν με τη «γλώσσα» 
της κινηματογραφικής αφήγησης και να αποκτήσουν δεξιότητες οπτικοακουστικής 
αγωγής. Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο του Ιδρύματος 
Μιχάλης Κακογιάννης στις 25 Απριλίου 2018. 
 



 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας  

«Στο Δρόμο με Προσοχή!» 

 

Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» 
διοργάνωσαν τον Πανελλήνιο Μαθητικό 
Διαγωνισμό Ψηφιακής Δημιουργίας «Στο 
δρόμο με προσοχή!» για τους/τις 
μαθητές/μαθήτριες των σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. 
Σκοπός του διαγωνισμού ήταν η 
ευαισθητοποίηση των μαθητών/μαθητριών και 
η ενεργοποίησή τους στο ζήτημα της ασφαλούς 
μετακίνησης τους  μέσω της δημιουργίας 
πρωτότυπων ψηφιακών έργων με θέμα τη 
σημασία της κυκλοφοριακής αγωγής και της 
τήρησης των κανόνων του Κ.Ο.Κ.  Στόχος του 

διαγωνισμού ήταν να κατανοηθούν οι βασικοί κανόνες οδικής ασφάλειας των 
παιδιών ως πεζοί, επιβάτες και ποδηλάτες. Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε 
στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την 1η Ιουνίου 2018. 

 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας  
«Οδική Ασφάλεια: Δικαίωμα Όλων!» 

 

 
 

 



 
Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος 
Μυλωνάς» διοργάνωσαν τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής 
Δημιουργίας «Οδική Ασφάλεια: Δικαίωμα Όλων» για τους/τις μαθητές/μαθήτριες 
των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. 
Σκοπός του διαγωνισμού ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών/ μαθητριών και η 
ενεργοποίησή τους στο ζήτημα της ασφαλούς μετακίνησής τους  μέσω της 
δημιουργίας πρωτότυπων ψηφιακών έργων με θέμα τη σημασία της τήρησης των 
κανόνων του Κ.Ο.Κ. και της καλλιέργειας κουλτούρας οδικής ασφάλειας σε όλους 
τους πολίτες.  Στόχος του διαγωνισμού ήταν να κατανοηθεί πως οι έφηβοι ως  
χρήστες του οδικού δικτύου έχουν δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις  που 
οφείλουν να γνωρίζουν και να τηρούν ώστε να μπορούν οι ίδιοι και οι συμπολίτες 
τους να κυκλοφορούν με ασφάλεια και να μην κινδυνεύουν να τραυματιστούν 
σοβαρά σε τροχαία συμβάντα. Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στις 
εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος την 1η Ιουνίου 2018. 
 

 

Η Θεματική Εβδομάδα στην Εκπαιδευτική Τηλεόραση 

 

 
 

Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, ανταποκρινόμενη στον ιδιαίτερο ρόλο που έχει 
αναπτύξει, τόσο στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και στην 
ανάδειξη καινοτόμων δράσεων, συνεργάστηκε με τα σχολεία κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας και παρουσιάζει αποσπάσματα από τις 
εκπαιδευτικές δράσεις, εργασίες, καθώς και απόψεις εκπαιδευτικών και 
μαθητών/μαθητριών. 
 



 

Κοινωνικά μηνύματα για την Οδική Ασφάλεια και την 
Κυκλοφοριακή Αγωγή 

             

Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση δημιούργησε και παρουσιάζει 
τηλεοπτικά/διαδικτυακά κοινωνικά μηνύματα για την Οδική Ασφάλεια και την 
Κυκλοφοριακή Αγωγή. 

Τα κοινωνικά μηνύματα απευθύνονται στους μαθητές και τις μαθήτριες 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στους/στις εκπαιδευτικούς και 
στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

Έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και του 
κοινωνικού συνόλου σε θέματα οδικής ασφάλειας, την υποστήριξη και την 
καλλιέργεια οδικής συνείδησης και τη μείωση του αριθμού των τροχαίων 
ατυχημάτων. Τα κοινωνικά μηνύματα στοχεύουν ακόμη να βοηθήσουν τους 
μαθητές και τις μαθήτριες να κατανοήσουν τους βασικούς κανόνες της οδικής 
ασφάλειας με διασκεδαστικό τρόπο, καθώς και να συμβάλουν στην αναθεώρηση 
εσφαλμένων αντιλήψεων σχετικών με την Οδική Ασφάλεια. 

 

Διαδραστικό Animation Project «Ανακυκλούπολη» 

 

 
Η Ανακυκλούπολη είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνεργατικής δράσης 
δημιουργίας animation με ποικίλες Oικολογικές, Kοινωνικές, Εκπαιδευτικές και 
Πολιτιστικές προεκτάσεις. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές καλούνται να 
εικονοποιήσουν και να δώσουν φωνή σε Πολίτες της Ανακυκλούπολης. 
 



 

5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου & Διαγωνισμός 
ραδιοφωνικού ηχητικού μηνύματος και τραγουδιού “Κάν’ το ν΄ 

ακουστεί” 

H Επιστημονική Εταιρεία “Διαθεματικό, Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της 
Εκπαιδευτικής Κοινότητας με τον διακριτικό τίτλο: European School Radio, το Πρώτο 
Μαθητικό Ραδιόφωνο”, η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού συνδιοργάνωσαν τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού  “Κάν’ το ν΄ ακουστεί 2018”, με θέμα: 
“Δημιουργώντας για την Πολιτιστική μας Κληρονομιά”. Η ανακοίνωση και 
βράβευση των νικητών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 5ου Πανελλήνιου 
Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου, που διεξήχθη  από τις 15 έως τις 17 Μαρτίου 
2018 στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας. 

 

 

Πρόγραμμα "Σχολικοί Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου" 
(European Parliament School Ambassadors Program) 

 

 
 

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα σε συνεργασία με το 
Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, της Δ/νσης Βιβλιοθηκών, Αρχείων και 
Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων διοργανώνουν το 
πρόγραμμα "Σχολικοί Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου" (European 
Parliament School Ambassadors Program). 
Κύριος στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι η προώθηση των Ευρωπαϊκών 
αξιών και ιδιαίτερα της πολιτικής – κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, μέσω της 
καλύτερης γνώσης και κατανόησης από τους μαθητές-μελλοντικούς νέους πολίτες, 
της λειτουργίας των Ευρωπαϊκών θεσμών και ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Παράλληλα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην καλύτερη ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση των νέων, μέσω της εκπαίδευσης, όσον αφορά τα 
δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών και τις δυνατότητες για ενεργότερη 
συμμετοχή τους στο δημοκρατικό γίγνεσθαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 



 

Teachers 4 Europe 
 

 
 

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το 
Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης 
και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ΕΕΠΕΑΔΣ) του τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την υποστήριξη του 
Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, διοργάνωσε και φέτος την 
εκπαιδευτική δράση "Teachers4Europe". Ο στόχος της εκπαιδευτικής δράσης 
“Teachers 4 Europe” είναι να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των 
εκπαιδευομένων επί των εξελίξεων των Ευρωπαϊκών θεμάτων και να τους 
υποστηρίξει στο να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση 
καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των 
εκπαιδευτικών προκλήσεων και αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών. Οι Πρεσβευτές του προγράμματος ("Teachers4Europe Ambassadors") 
συμμετείχαν στην επιμορφωτική διημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 18 & 19 
Νοεμβρίου 2017 στο Σεράφειο Ίδρυμα. 
 

 
 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μαθητικής Δημιουργίας  
«Δημιουργούμε με όλα τα χρώματα - Παίζουμε με όλα τα παιχνίδια»  

 
 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) του Υπουργείου Εσωτερικών  και 
η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων συνδιοργάνωσαν τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθητικής 
Δημιουργίας «Δημιουργούμε με όλα τα χρώματα - Παίζουμε με όλα τα παιχνίδια»  
για τους/τις μαθητές/μαθήτριες των Νηπιαγωγείων της χώρας.  
 

 



 

Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες 
 

 
 

H Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, η Πρεσβεία της Κύπρου στην 
Ελλάδα – Μορφωτικό Γραφείο – Σπίτι της Κύπρου, το Υπουργείο Εσωτερικών 
(Μακεδονίας-Θράκης) και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος συνδιοργάνωσαν το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα / Διαγωνισμό: Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: εκπαιδευτικές 
γέφυρες. Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι να αποτελέσει εκπαιδευτική 
«γέφυρα» ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ομογένεια και να ενδυναμώσει 
τη συνεργασία και την επικοινωνία ανάμεσα σε όλες τις μαθητικές κοινότητες του 
Ελληνισμού.  
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Film Factory 2017 
 

Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου σε συνεργασία με το τμήμα Εκπαιδευτικής 

Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

πραγματοποίησε, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Film Factory 2017, ημερίδα για 

εκπαιδευτικούς, με θέμα «Μοντάζ και Φωτογραφία στις Μαθητικές Ταινίες». Η 

ημερίδα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 στο Ινστιτούτο 

Γκαίτε . 

 



 

17η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής 
Δημιουργίας – CAMERA ZIZANIO 

20° Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους 

 
 

Tο Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στον Πύργο Ηλείας η Τελετή 
Λήξης του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και 
Νέους και της 17ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής Οπτικοακουστικής 
Δημιουργίας – CAMERA ZIZANIO, με τη βράβευση των οπτικοακουστικών 
δημιουργιών που ξεχώρισαν. Στο Φεστιβάλ Ολυμπίας προβάλλονται ταινίες 
επαγγελματιών που έχουν στο επίκεντρο την παιδική και νεανική ηλικία, ενώ στην 
CAMERA ZIZANIO προβάλλονται δημιουργίες  παιδιών και νέων από την Ελλάδα και 
τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που έχουν πραγματοποιηθεί είτε στο πλαίσιο 
σχολικών δραστηριοτήτων, είτε είναι αποτέλεσμα ατομικών πρωτοβουλιών. 
Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων έχει θεσμοθετήσει και απένειμε το Βραβείο Εγγραμματισμού στα 
Μέσα στην Τελετή Λήξης του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας 
για Παιδιά και Νέους και της 17ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής 
Οπτικοακουστικής Δημιουργίας – CAMERA ZIZANIO. Το βραβείο έχει στόχο να 
ενθαρρύνει και υποστηρίξει τη συστηματική προσπάθεια των σχολείων για τη 
δημιουργική παραγωγή βίντεο και την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών του σε 
αυτή τη συνεργατική διαδικασία μάθησης. Μια προσπάθεια, η οποία αφενός 
αναδεικνύει την πολυμορφία του ρόλου του εκπαιδευτικού και αφετέρου την 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας, και ένα ευρύ φάσμα 
δεξιοτήτων των μαθητών, αυτές που σήμερα αναφέρονται ως δεξιότητες του 21ου 
αιώνα.  
Το φετινό βραβείο απονεμήθηκε στο 6o Γενικό Λύκειο Καβάλας για τη δημιουργία 
ενός αυθεντικού περιβάλλοντος μάθησης με επίκεντρο την  οπτικοακουστική 
δημιουργία και τη συστηματική συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Συνάντηση 
Οπτικοακουστικής δημιουργίας.  
 

 


