Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός
«Σαράντα χρόνια Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση»

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 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.
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 στο 2ο
Φεστιβάλ Εκπαιδευτικών Ταινιών Μικρού Μήκους Synthesis που θα διοργανωθεί από την
Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση ως κεντρική εκδήλωση του εορτασμού στις 14-16 Δεκεμβρίου 2017.

Όροι και οδηγίες συμμετοχής στον δικτυακό τόπο www.i-create.gr
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τα παραδοτέα ορίζεται η 31/10/2017.
Φόρμα συμμετοχής για όλα τα έργα:
https://docs.google.com/forms/d/1k-4UrDmyFMY6CxjDK1IaOS_2wNRy5djuWDM50Vs-E2c/edit

Επικοινωνία:

Άλκηστις Πουλοπούλου, τηλ. 210 3443042, apoulopoulou@minedu.gov.gr
Λαμπρινή Μίχου, τηλ. 210 344 2764, lmichou@minedu.gov.gr
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