Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και δράσεις του καναλιού


Καθιέρωση από το 2015 του βραβείου Ανθρωπίνων Αξιών της Βουλής σε ταινία του
διαγωνιστικού προγράμματος μυθοπλασίας μεγάλου μήκους.



Καθιέρωση σταθερής ζώνης (κάθε Κυριακή στις 5 μ.μ.) προβολής ποιοτικών ταινιών για
παιδιά και νέους, σε συνεργασία με το φεστιβάλ και το νεανικό Πλάνο. Πρόκειται για
μια από τις πλέον δημοφιλείς ζώνες του καναλιού.



Ένταξη συλλογών μαθητικών ταινιών της Κάμερα Ζιζάνιο σε ωριαία πρωινή ζώνη του
καναλιού, κάθε Σάββατο.



Συνεργασία από φέτος με την Εκπαιδευτική Τηλεόραση στο πλαίσιο συμφώνου
συνεργασίας μεταξύ Βουλής και Υπουργείου Παιδείας. Καθιέρωση ωριαίας ζώνης
μετάδοσης συλλογών μαθητικών ταινιών κάθε Σάββατο 5 μ.μ. Η επιλογή και σύνθεση
των εκπομπών γίνεται με ευθύνη της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης.



Συνεργασία με την Εκπαιδευτική Τηλεόραση, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Βουλής
και του καναλιού στην ετήσια διοργάνωση «12 Οκτωβρίου 1944, η Αθήνα Ελεύθερη»,
στο πρόγραμμα «Πες μας τη δική σου ιστορία», με αντικείμενο τη δημιουργία μαθητικών
ταινιών εμπνευσμένων από τις οικογενειακές μνήμες και μαρτυρίες της Κατοχής και της
Απελευθέρωσης. Η πρόσκληση έχει ήδη βγει με την έγκριση του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής και απευθύνεται πιλοτικά για φέτος στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση της Περιφέρειας Αττικής με τάξεις-στόχους τη Γ΄ Γυμνασίου και την Α΄
Λυκείου. Οι μαθητικές ταινίες που θα παραχθούν θα προβληθούν τον Οκτώβριο 2019
στις εκδηλώσεις του «Αθήνα Ελεύθερη» και θα μεταδοθούν από τη ΒΟΥΛΗΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.



Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα ΔΙΑΠΛΑΣΗ με πρωτοβουλία του καναλιού της Βουλής,
σε συνεργασία με όλα τα Τμήματα Κινηματογράφου, Οπτικοκουστικών Σπουδών και
Επικοινωνίας των ΑΕΙ και αντικείμενο τη δημιουργία φοιτητικών ντοκιμαντέρ στο
πλαίσιο πρακτικής άσκησης στην Τηλεόραση της Βουλής. Η πρώτη συγκομιδή του
προγράμματος είναι 30 δεκαπεντάλεπτα ντοκιμαντέρ από 27 φοιτητές και φοιτήτριες,
από 10 Τμήματα 7 Πανεπιστημίων, που προβάλλονται ήδη στο κανάλι κάθε Κυριακή
6:30 μ.μ. και 6:45 μ.μ. με τον γενικό τίτλο «Φοιτητιβίσματα». Στο πλαίσιο του φεστιβάλ,
προβλήθηκαν 4 φοιτητικά ντοκιμαντέρ και έγιναν εισηγήσεις από τους
πανεπιστημιακούς κ.κ. Γιάννη Σκοπετέα (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και Νίκο Μύρτου
(ΕΚΠΑ) καθώς και τον σκηνοθέτη κ. Άρη Φατούρο, σύμβουλο προγράμματος του
καναλιού.

