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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 29 & 30 
Οκτωβρίου 2016 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 
 

 

 



 

3ος Διεθνής Μαθητικός  Διαγωνισμός 

«Το σχολείο μας» 

Το σχολείο που ζήσαμε - Το σχολείο που ονειρευόμαστε 
 
 

  
 
 

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 μύηση των μαθητών/τριών 
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 και η ενεργητική 
συμμετοχή των μαθητών/τριών σε διαδικασίες μάθησης. Η τελετή βράβευσης των 
σχολείων πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Ακρόπολης 
στις 26 Νοεμβρίου 2016. 
 

 



 

7ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους 
«Σινεμά διάβασες;» 

 

 
 

H Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους της Δράμας, το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η ΕΡΤ ΑΕ (Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση) 
και η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα – Μορφωτικό Γραφείο –Σπίτι 
της Κύπρου συνδιοργάνωσαν τον 7ο 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 Μαΐου 2017. 
 

 

4ο 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 2017”, με θέμα: “Η τέχνη της επικοινωνίας”. Η 
ανακοίνωση και βράβευση των νικητών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4ου 
Πανελλήνιου Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου, που διεξήχθη  από τις 16 έως τις 18 
Μαρτίου 2017 στο Ρέθυμνο της Κρήτης. 

 



 

IncludeU 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών 
Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, προσκαλεί Λύκεια να 
συμμετάσχουν στη Δράση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “JeanMonnet Projects” με 
τίτλο “Include European Union Values-IncludU”. Το πρόγραμμα διεξάγεται σε 
συνεργασία με την έδρα Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών, το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, τους δήμους Πειραιά και Νέας Σμύρνης, φοιτητικές και 
νεανικές οργανώσεις καθώς και φοιτητές Erasmus. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Jean 
Monnet IncludU εστιάζει σε θεμελιώδεις αξίες ισότητας, ανεκτικότητας και μη-
διάκρισης της Ε.Ε και έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους μαθητές με τις αξίες αυτές 
μέσω διαδραστικών και βιωματικών εργαστηρίων καθώς και καινοτόμων 
εκπαιδευτικών υλικών που συνδυάζουν ΤΠΕ, παιχνίδια, τέχνη και ανταλλαγή ιδεών και 
εμπειριών. 

 

 

Το Γραφείο Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων  του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(ΙΕΠ) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Διάλογοι… με την εκπαιδευτική κοινότητα» 
οργάνωσε σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) και τη Διεύθυνση Αρχείου της ΕΡΤ εκδήλωση με 
θέμα:    

«Η αξιοποίηση των ψηφιακών αρχείων στην εκπαιδευτική διαδικασία» 

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν ψηφιακά αρχεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και της ΕΡΤ και ακολούθησε συζήτηση με το 
κοινό σχετικά με την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία στην Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

 
 

 

http://includu.eu/el/
http://includu.eu/el/
http://includu.eu/el/


 

Ο δικτυακός τόπος https://go.minedu.gov.gr 
 
 

 
 
 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ακολουθώντας τις διεθνείς 
εκπαιδευτικές τάσεις και συμβαδίζοντας με τις διεθνείς εκπαιδευτικές πολιτικές και 
πρακτικές στοχεύει στην αναβάθμιση της ψηφιακής εκπαίδευσης και στον ενεργό 
μελλοντικό κοινωνικοποιημένο πολίτη.   

Στο πλαίσιο αυτό, μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ψηφιακή εκπαίδευση ξεκινάει στα 
σχολεία. Μια σειρά ψηφιακών υπηρεσιών και βιβλιοθηκών είναι διαθέσιμες, ανοιχτές 
στους εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Στοχεύοντας στην ενημέρωση και ανάδειξη των 
διαθέσιμων και αναπτυσσόμενων υπηρεσιών ψηφιακής εκπαίδευσης του Υπουργείου σε 
ένα ευρύτερο κοινό, δημιουργήθηκε ο δικτυακός τόπος https://go.minedu.gov.gr. 

Η ψηφιακή τεχνολογία αλλάζει το σημερινό σχολείο και το ανοίγει στο ευρύτερο κοινωνικό 
περιβάλλον. Η ανοιχτή πρόσβαση και η αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών επιφέρει 
ουσιαστικές καινοτομίες και διαμορφώνει ένα περιβάλλον ανακάλυψης, δημιουργίας και 
συμμετοχής. Ο δικτυακός τόπος https://go.minedu.gov.gr στοχεύει στην ενημέρωση και 
υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών όσον αφορά την ανοιχτή πρόσβαση σε ψηφιακές 
βιβλιοθήκες & υπηρεσίες ανά βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο. 

Στόχος είναι ο δικτυακός τόπος να επεκταθεί προς την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και δια 
βίου μάθηση ώστε να αποτελέσει μια ανοιχτή διαδικτυακή πύλη που θα 
προσφέρει κεντρική πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε μεγάλο όγκο ψηφιακού 
εκπαιδευτικού περιεχόμενου που παράγεται ή έχει παραχθεί και θα εξακολουθεί να 
παράγεται στη χώρα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
εποπτευόμενους και έγκριτους φορείς καθώς και την εκπαιδευτική κοινότητα. 

 

 

 

https://go.minedu.gov.gr/
https://go.minedu.gov.gr/
https://go.minedu.gov.gr/


 

MARCH: Make Science Real in Schools 
 

 

 

Το MARCH (MAke science Real in sCHools) είναι ένα δίκτυο που έχει ως στόχο να φέρει 
σε επαφή οργανισμούς, ΜΚΟ και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αποτελείται από εννέα 
εταίρους που προέρχονται από επτά ευρωπαϊκές χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, 
Γερμανία, Σερβία, Λιθουανία, Βουλγαρία και Πορτογαλία.  

Οι κύριοι στόχοι ήταν: 

 Να βοηθήσουμε τους νέους να συμβάλουν ενεργά στη διαδικασία εκμάθησης 
 Να ταχθούν υπέρ της σημασία της επιστήμης στην καθημερινή ζωή 
 Να προάγουμε την επιστήμη σαν δύναμη που μπορεί να δημιουργήσει 

ενεργούς πολίτες 
 Να τονίσουμε τη σχέση μεταξύ επιστημονικών δεξιοτήτων και μελλοντικής 

απασχολησιμότητας 

 

 
 

Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου σε συνεργασία με το τμήμα Εκπαιδευτικής 
Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, πραγματοποίησε, 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Film Factory 2016, ημερίδα για εκπαιδευτικούς, με θέμα τις 
μαθητικές ταινίες. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στους χώρους της Ταινιοθήκης της 
Ελλάδας (Ιερά Οδός 48), τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016. 
 

 

https://sciencemarch.eu/index.php/el/about-mnu-el/partners-mnu-el
https://sciencemarch.eu/index.php/el/about-mnu-el/partners-mnu-el


 

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. 
 

 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας «Όλα 
τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά» 

 

 
 

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 Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Δημιουργίας «ΟΛΑ 
ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ» για τους/τις μαθητές/μαθήτριες των σχολικών 
μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.  
 

 

 



 
«Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας  

«Τα Φύλ(λ)α του Περιβάλλοντος» 

 
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 Μαθητικό Διαγωνισμό 
δημιουργίας video και blog – ιστολογίου, «Τα Φύλ(λ)α του 
Περιβάλλοντος» για τους/τις μαθητές/μαθήτριες των 
σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 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 και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (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.  
 
 

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. 

 

 



 

16η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής 
Δημιουργίας – CAMERA ZIZANIO 

19° Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους 
 
Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
έχει θεσμοθετήσει και απένειμε το Βραβείο Εγγραμματισμού στα Μέσα. 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 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Άργους, για τη δημιουργία 
ενός αυθεντικού περιβάλλοντος μάθησης μέσα από την  οπτικοακουστική δημιουργία, 
όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργητικά και ομαδικά. Οι μαθητές 
του 1ου ΕΠΑΛ και 1ου Ε.Κ. Άργους ξεχώρισαν φέτος για τις ταινίες τους «Το Χρέος» και «Η 
Ιστορία της Κοκκινοσκουφίτσας …από την πλευρά του Λύκου».  

 
Tο Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στον Πύργο Ηλείας η Τελετή Λήξης 
του 19ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και της 
16ης 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. 

 


