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Η ζομμεημπή μαξ ζημ ESR



Γιαηί ηξ εμηάναμε ζηξ ποόγοαμμα μαπ

 Πνόγναμμα εγθεθνημέκμ από ημ Τπμονγείμ Παηδείαξ

 Ο ζπεδηαζμόξ ηςκ δναζηενημηήηςκ ζηενίδεηαη ζηεκ 
εκενγή βηςμαηηθή ζομμεημπή όιςκ ηςκ παηδηώκ θαη 
πνμάγεη ηεκ μμαδμζοκενγαηηθή μάζεζε.

 Οη δναζηενηόηεηεξ είκαη ζύζημηπεξ με όια ηα γκςζηηθά 
ακηηθείμεκα ημο ακαιοηηθμύ πνμγνάμμαημξ ημο θαη 
ακαπηύζζμκηαη δηαζεμαηηθά.

 ημ Δηαδηθηοαθό Μαζεηηθό Ραδηόθςκμ (ESR) δίκεη ηεκ 
δοκαηόηεηα ζημοξ εθπαηδεοηηθμύξ κα θαιιηενγήζμοκ ηςκ 
εγγναμμαηηζμό ζηα μέζα



Ραδιόθωμξ ζηξ μηπιαγωγείξ

 Σμ μαζεηηθό ναδηόθςκμ απμηειεί θαηελμπήκ
πώνμ δεμημονγηθήξ έθθναζεξ ηςκ παηδηώκ όπμο
ηα παηδηά από απιμί δέθηεξ μεκομάηςκ γίκμκηαη
παναγςγμί μεκομάηςκ θαη θνηηηθά ζθεπηόμεκμη
αονηακμί πμιίηεξ.

Λεηημονγεί ςξ ενγαιείμ εκαιιαθηηθήξ
αλημιόγεζεξ – ακαηνμθμδόηεζεξ ηεξ
εθπαηδεοηηθήξ δηαδηθαζίαξ



Γιδικόηεοξι ζηόςξι :

• Να γκςνίζμοκ ηε δηαδηθαζία παναγςγήξ μηαξ ναδημθςκηθήξ
εθπμμπήξ

• Να εθθναζημύκ δεμημονγηθά πανάγμκηαξ ναδημθςκηθέξ εθπμμπέξ.
• Να ακαπηύλμοκ θαη κα θαιιηενγήζμοκ ημκ πνμθμνηθό ημοξ ιόγμ
• Να αιιειεπηδνμύκ θαη κα ζοκενγάδμκηαη γηα ηεκ παναγςγή θμηκμύ

ένγμο
• Να γκςνηζημύκ με άιιμοξ μαζεηέξ – παναγςγμύξ θαη κα

ακαπηύλμοκ ζοκενγαζίεξ
• Να μμηναζημύκ ηηξ εμπεηνίεξ ημοξ με μαζεηέξ ίδηαξ ή άιιεξ

ειηθηαθήξ μμάδαξ από όιε ηε πώνα
• Να ακαδείλμοκ ηε δοκαμηθή ηεξ ζπμιηθήξ θμηκόηεηαξ θαη κα

δεμημονγήζμοκ θμηκά ναδημθςκηθά πνμγνάμμαηα από απόζηαζε
αλημπμηώκηαξ ηηξ κέεξ ηεπκμιμγίεξ θαη ηα ρεθηαθά μέζα.

• Να γκςνίζμοκ βαζηθέξ ιεηημονγίεξ  ηεξ ζοζθεοήξ επμγνάθεζεξ 
θςκήξ (θηκεηό ηειέθςκμ, εγγναθή ζημκ οπμιμγηζηή).

• Να ελμηθεηςζμύκ με ημ ιμγηζμηθό audacity.
• Να ελμηθεηςζμύκ με ηεκ πιαηθόνμα ημο ESR.



Ση είκαη ναδηόθςκμ;

Ραδημθςκηθή Γθπμμπή

Μήκομα με θμηκςκηθό 
πενηεπόμεκμ

Απόιαοζε

Λέλεηξ - Ήπμη

Μμοζηθή Παύζεηξ



Πξοεία για ηη παοαγωγή μιαπ 
εκπξμπήπ και μεηάδξζή ηηπ

• Γγγναθή ηςκ 
εθπαηδεοηηθώκ ζηεκ 

πιαηθόνμα ημο European 
School Radio

• ογθνόηεζε ηεξ 
ναδημθςκηθήξ μαξ μμάδαξ 

(δεμημονγία αθίζαξ γηα 
ιμγόηοπμ, μκμμαζία μμάδαξ, 

δεμημονγία επεηηθμύ 
ζήμαημξ ηςκ εθπμμπώκ)

• Πνμγναμμαηηζμόξ 
εθπμμπώκ (εθπαηδεοηηθμί)



Πνμεημημαζία εθπμμπήξ

• Απμθαζίδμομε με ηα 
παηδηά ημ ζέμα ηεξ 

εθπμμπήξ

• Δηαζεμαηηθή πνμζέγγηζε 
ημο ζέμαημξ ζηεκ ηάλε

• Δεμημονγία ζεκανίμο ηεξ 
εθπμμπήξ

• Ακάζεζε νόιςκ

2μ Βήμα



Ηπμγνάθεζε

Γπηιμγή ηναγμοδηώκ

 Γπελενγαζία ήπμο

 Δεμημονγία αθίζαξ 
πνμώζεζεξ γηα θάζε 

εθπμμπή

Πνμεημημαζία ηςκ 
εθπμμπώκ 



ζηα social media 
(facebook)

ηζημζειίδα ζπμιείμο

Κμηκμπμίεζε ηεξ εθπμμπήξ 



Παοάλληλεπ Δοάζειπ

Αθνόαζε 
ναδημθςκηθώκ 

εθπμμπώκ

ομμεημπή 
ζηεκ ρεθμθμνία 
ημο Δηαγςκηζμμύ 

Κάκ’ ημ κ’ 
αθμοζηεί



ESR θαη θμνςκμσόξ
2 ζρμεογαηικέπ 
εκπξμπέπ με 

μηπιαγωγεία και 
δημξηικά ζςξλεία 

από όλη ηημ 
Γλλάδα.

Σα παηδηά μέκμκηαξ 
ζημ ζπίηη 

ζοκακηήζεθακ 
δηαδηθηοαθά ζημκ 

αένα ημο ESR έγηκακ 
μηα μεγάιε πανέα θαη 

έζηεηιακ ηα δηθά 
ημοξ μεκύμαηα. 



ρμεογαζία με Φξοείπ

• Με ημοξ οπεύζοκμοξ ημο Γονςπασθμύ 
Μαζεηηθμύ Ραδημθώκμο. 

• Με ηεκ οπεύζοκε ηςκ εθπμμπώκ ημο 
Μαζεηηθμύ Ραδημθώκμο ημο Μμοζηθμύ 
ζπμιείμο.

• Με εθπαηδεοηηθμύξ θαη μαζεηέξ άιιςκ 
ζπμιείςκ (κεπηαγςγείςκ θαη δεμμηηθώκ)



Ση απμθμμίζαμε

 Ακεπακάιεπηεξ εμπεηνίεξ

(10 εκπξμπέπ & 5 οαδιξθωμικά μημύμαηα)

 Αλέπαζηεξ ζοκενγαζίεξ

(2 ζρμεογαηικέπ εκπξμπέπ με Δημξηικό ζςξλείξ ζηα 
πλαίζια ηηπ μεηάβαζηπ, 3 ζρμεογαηικέπ εκπξμπέπ & 1 

οαδιξθωμικό μήμρμα ζηα πλαίζια ηξρ E twinning)

 Κμηκμπμίεζε ημο ένγμο ημο ζπμιείμο ζηεκ εονύηενε 
θμηκςκία

 Ακαγκώνηζε ημο ζπμιείμο μαξ, ηςκ μαζεηώκ ημο θαη ηςκ 
εθπαηδεοηηθώκ



Κάμ’ ηξ μ’ ακξρζηεί 2019 
ποώηξ βοαβείξ ζηεκ 

θαηεγμνία ναδημθςκηθό 
μήκομα

2018: 2ξ Παμελλήμιξπ 
Διαγωμιζμόπ για ηξμ 
πξμηιακό ελλημιζμό 

Ποώηξ βοαβείξ, εθπμμπή

Κάμ’ ηξ μ’ ακξρζηεί 2020 
Βναβείμ θμηκμύ ζηεκ 

θαηεγμνία ζοκενγαηηθό 
ναδημθςκηθό μήκομα: 

ETreeHuggers:1,2,3 save  
the trees with me
«Αμ κάθε Μέοα»



Γίκαη πεγή 
ελςζηνέθεηαξ 

Δεμημονγεί 
θνηηηθά 

ζθεπηόμεκμοξ 
πμιίηεξ

Ακμίγεη κέμοξ  
μνίδμκηεξ ζηε 

μαζεζηαθή 
δηαδηθαζία




