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ΘΕΜΑ: «Μαθητικός Διαγωνισμός Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας της Εκπαιδευτικής 

Ραδιοτηλεόρασης με το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και το Τμήμα Αρχειονομίας, 

Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με θέμα “Η ιστορία σου, είναι 

ιστορία της Πόλης σου”». 

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 97424/Δ2/13-06-2018 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) με το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και το Τμήμα 

Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου συν-διοργανώνουν 

Ταχ. Δ/νση  : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη  : 151 80 -  Μαρούσι 
Ιστοσελίδα  : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spoudonde@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες : Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.) 
  Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.) 
 Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.) 
  Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.) 
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.) 

 : 210-34.43.317 (Δ.Ε.) 

 : 210-34.42.212 (Ε.Ε.) 

 : 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.) 

Fax : 210-34.43.390 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  
ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 ----- 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β ΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

 ----- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ  
 ----- 

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

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

της χώρας. Έδρες τους. 

2. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. 

(μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων  

Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας) 

3. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας.  Έδρες τους. 

4. Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία Δ.Ε. της 

χώρας και της Ομογένειας. 

 (μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε. και 

της Διεύθυνσης Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ.) 

5. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή 

Τεχνών και Επαγγελμάτων 

prosopiko@sivitanidios.edu.gr  

 

 

mailto:spoudonde@minedu.gov.gr
mailto:prosopiko@sivitanidios.edu.gr


Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας «Η ιστορία σου, είναι ιστορία 

της Πόλης σου» για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της χώρας και της 

Ομογένειας. 

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η συμμετοχή των μαθητών/τριών στη διάσωση ιστορικών τεκμηρίων 

και στην επεξεργασία και τεκμηρίωση των πηγών αυτών, η ανάδειξή τους με τη ματιά των νεότερων 

γενεών, η αξιοποίησή τους σε μαθητικές δημιουργίες και η διάχυσή τους στην εκπαιδευτική κοινότητα 

και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μέσα από σύγχρονες τεχνολογικές πλατφόρμες που θα τροφοδοτήσει 

η ίδια η εκπαιδευτική κοινότητα.  

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η διοργάνωση σε μόνιμη βάση, ενός ετήσιου διαγωνισμού 

ο οποίος θα καλύπτει διάφορες θεματικές πτυχές της σύγχρονης ιστορίας. 

Για την περίοδο 2018-19 προτείνεται σε πιλοτική φάση ο Διαγωνισμός να απευθυνθεί στα σχολεία 

της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης έχοντας ως θεματική την Ιστορία της Πόλης τους. 

Οι μαθητές και μαθήτριες καλούνται να αναζητήσουν μια ιστορία που αναφέρεται στη ζωή της 

πόλης τους τον 20ο αιώνα (σημαντικά κτήρια, πλατείες, δρόμοι, δημόσιες εκδηλώσεις, οικονομικές και 

κοινωνικές δραστηριότητες), όπως αυτή ζωντανεύει μέσα από ένα οικογενειακό αντικείμενο, μια 

φωτογραφία, μια αφήγηση των παππούδων κλπ. Στη συνέχεια, λειτουργώντας ομαδοσυνεργατικά σε 

επίπεδο σχολικού τμήματος και με δεδομένη την εξοικείωσή τους με την τεχνολογία, ζητείται να 

ψηφιοποιήσουν και να επεξεργαστούν τα τεκμήρια (φωτογραφίες, αντικείμενα, προφορικές 

συνεντεύξεις κλπ) και να καταγράψουν με την εποπτεία των εκπαιδευτικών τους την ιστορία τους με τη 

μορφή σύντομης ταινίας ή ψηφιακής δημιουργίας (πχ. φωτογραφικού άλμπουμ, ψηφιακή αφήγηση, 

παρουσίαση κ.ά.) 

Παράλληλα, μέσα από τη δράση «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της Πόλης σου», με τη συμβολή του 

Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα 

δημιουργηθεί ένα κεντρικό αποθετήριο ψηφιακού υλικού (φωτογραφίες, έγγραφα, ημερολόγια, 

αντικείμενα, ταινίες κ.α.) με μεταδεδομένα που θα αναρτηθούν από τους ίδιους τους μαθητές σύμφωνα 

με σύγχρονες αρχές της επιστήμης της πληροφορίας και το οποίο θα είναι διαθέσιμο στους δασκάλους 

και καθηγητές ως υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας, αλλά και γενικότερα σε όσους ερευνητές 

ασχολούνται με την ιστορία της περιόδου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της σωστής ιστορικής 

τεκμηρίωσης αλλά και της αναζήτησης περαιτέρω ιστορικών πηγών προτείνεται στους  εκπαιδευτικούς 

και τους μαθητές η χρήση των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, όπου σε συνεργασία με το Γενικό Συμβούλιο 

Βιβλιοθηκών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. θα διερευνηθεί η μορφή αξιοποίησής τους, καθώς και η μετάβαση στα 

Γενικά Αρχεία του Κράτους των περιοχών των σχολείων για την εύρεση συναφούς υλικού. 

 

Οι φορείς 

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. 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.  

Το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών διερευνά και εισηγείται δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη των 

Δημοσίων Βιβλιοθηκών της χώρας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε δράσεις που αναδεικνύουν τη 

συνεργασία των Δημοσίων Βιβλιοθηκών με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, και εντάσσουν την 

καταγραφή, διάσωση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της τοπικής πολιτιστικής 

κληρονομιάς στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

H Ερευνητική Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών συστημάτων του Εργαστηρίου 

Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης του Τμήματος Αρχειονομίας, 

Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ 

σύνολο αντικειμένων της Επιστήμης της Πληροφορίας όπως τα Πληροφοριακά Συστήματα για 

Βιβλιοθήκες, Αρχεία και Μουσεία, τα Αποθετήρια και οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, τα μεταδεδομένα και η 

διαλειτουργικότητά τους, η αξιολόγηση των Αποθετηρίων και των Υπηρεσιών Πληροφόρησης, η 

Επιμέλεια και η Διατήρηση του Ψηφιακού υλικού κ.α. Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας έχουν 

αποδεδειγμένη εμπειρία και συμβολή τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο, όσο και σε πραγματικά 

περιβάλλοντα υπηρεσιών πληροφόρησης μεγάλης κλίμακας με πολυδιάστατες, και ετερογενείς 

απαιτήσεις χιλιάδων χρηστών. Ως εκ τούτου οι συμμετέχοντες από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα έχουν την 

ευκαιρία να συνεργαστούν με τους υπόλοιπους φορείς και να προδιαγράψουν συστήματα και 

αποδοτικές μεθόδους που θα εκτελούνται σε μεγάλους όγκους δεδομένων και μεταδεδομένων της 

ψηφιακής συλλογής που θα προκύψει από την προτεινόμενη δράση του Μαθητικού Διαγωνισμού 

Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής δημιουργίας «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της Πόλης σου». 

Ειδικότερα, επιμέρους στόχοι του διαγωνισμού είναι: 

 Η κατανόηση της έννοιας της ιστορικής πηγής και η αξιοποίησή της. 

 Η κατανόηση του τρόπου σύνδεσης του ειδικού με το γενικό, της 

ατομικής/προσωπικής/τοπικής ιστορίας. 

 Η εξοικείωση των μαθητών/τριών με τις μεθόδους καταγραφής της προφορικής ιστορίας και 

η σύνδεση των επιμέρους ιστοριών με το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο. 

 Η διαμόρφωση ερευνητικού πνεύματος. 

 Η καλλιέργεια της διαθεματικότητας και της διεπιστημονικότητας μέσα από την υλοποίηση 

μαθητικών ψηφιακών έργων. 



 Η ενίσχυση της φαντασίας, αυτενέργειας, πρωτοβουλίας για καλλιτεχνική έκφραση και της 

πηγαίας δημιουργικότητας.  

 Η ομαδική εργασία των μαθητών προκειμένου να καλλιεργηθεί το συνεργατικό και 

συλλογικό πνεύμα. 

 Η εξοικείωση με τη «γλώσσα» της κινηματογραφικής αφήγησης. 

 Η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, ο ψηφιακός γραμματισμός. 

 Η επαφή των μαθητών με τα μεταδεδομένα των τεκμηρίων και της διαχείρισής τους. 

 Η επαφή των μαθητών με έννοιες όπως πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης 

 

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

δημιουργήσουν σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες: 

 Ταινία μέγιστης διάρκειας 15 λεπτών 

 Ψηφιακή δημιουργία (ψηφιακή αφήγηση, παρουσίαση, φωτογραφικό άλμπουμ κλπ) 

 

Στο πλαίσιο της δράσης και των εκδηλώσεων «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της Πόλης σου», θα 

πραγματοποιηθεί επιμόρφωση εκπαιδευτικών.  

Εκπαιδευτικό υλικό και πληροφορίες αναφορικά με τις προδιαγραφές για τη δημιουργία ταινίας θα 

βρείτε στον δικτυακό τόπο www.i-create.gr  . 

Οι μαθητικές ταινίες θα κατατίθενται σε επιτροπή, η οποία θα επιλέγει με βάση την πρωτοτυπία, τη 

συνάφεια, τον πλούτο των πηγών και την αρτιότητα ποιες εξ αυτών θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό 

τόπο www.i-create.gr  .  

Επιλεγμένες μαθητικές ταινίες θα προβληθούν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων σε ειδική σειρά 

εκπομπών στη Βουλή-Τηλεόραση και/ή να αναρτηθούν στους διαδικτυακούς τόπους της Εκπαιδευτικής 

Ραδιοτηλεόρασης. 

 

Όροι και οδηγίες συμμετοχής 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει μέσω φόρμας συμμετοχής στον δικτυακό τόπο μαθητικής 

δημιουργίας www.i-create.gr .  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τα παραδοτέα ορίζεται η 19/4/2019.  

Η δράση δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, δεν θα υπάρξουν έσοδα για τους 

φορείς που προκηρύσσουν τον διαγωνισμό ή για άλλους, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία, 

διαφήμιση, κ.λ.π.) και η συμμετοχή των μαθητών/-τριών σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού είναι 

δωρεάν. 

Είναι απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ασκούντα την 

επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετάσχει στον 

διαγωνισμό, να λάβει μέρος ως ηθοποιός στη ψηφιακή δημιουργία και να δημοσιευτεί το έργο του σε 
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ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, ότι θα γίνεται χρήση του έργου μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ότι 

συμφωνεί με τους όρους της προκήρυξης. Τα έντυπα της έγγραφης συγκατάθεσης θα διατηρηθούν στο 

αρχείο των σχολείων. 

Επιπλέον απαιτείται η χορήγηση άδειας, από τους έχοντες τη γονική μέριμνα των μαθητών, για τα 

τεκμήρια (φωτογραφίες, ψηφιακές απεικονίσεις αντικειμένων, έγγραφα, ηχογραφήσεις και 

βιντεοσκοπήσεις κ.α.) τα οποία θα καταθέτουν στο κεντρικό αποθετήριο ψηφιακού υλικού, για 

εκπαιδευτική και ερευνητική χρήση. 

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

του/της δημιουργού.  

Η συμμετοχή στη δράση προϋποθέτει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του 

διαγωνισμού. 

 

Επικοινωνία: 

Βασίλειος Σουλικιάς, τηλ. 210 344 2155, vsoulikias@minedu.gov.gr  

Άλκηστις Πουλοπούλου, τηλ. 210 344 3042, apoulopoulou@minedu.gov.gr   

Λαμπρινή Μίχου, τηλ. 210 344 2764, lmichou@minedu.gov.gr  

 

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας. 

 

Εσωτερική Διανομή:                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα                    

3. Δ/νση Υποστήριξης Εκπ/κών       

Προγραμμάτων Αειφορίας, Τμήμα Δ΄                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

4. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’                     

5. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης  

και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’  

6. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 

7. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄ 

8. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης, Τμήμα A΄ 

9. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄ 

10. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων                                        

και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄  
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