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Το «European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο» 

ως εργαλείο ανάδειξης μαθητικής δημιουργίας



Το European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο

Το 2009 αναπτύχθηκε ως 
καινοτόμος δράση (κίνημα 
βάσης) από σχολεία της 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, ώστε να 
αποτελέσει το Μέσο για 
την ελεύθερη έκφραση 
των μαθητών και Μέσο 
διάχυσης και ανάδειξης 
των δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσουν η μαθητική 
κοινότητα κάθε 
εκπαιδευτικής βαθμίδας 
και ηλικίας.

Medea Awards 2014 

User generation of 
educational media content
Η Οργανωτική Επιτροπή 
ανακοίνωσε 10 συμμετοχές ως 
‘Υψηλά Προτεινόμενες για 
αξιοποίηση στην εκπαίδευση” 
και, μεταξύ άλλων, το European 
School Radio διακρίθηκε.

• Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ-
ΑΠΘ

• Το European School Radio
συμπεριλαμβάνεται στις βασικές 
τομές στην εκπαίδευση για τη 
μύηση των μαθητών στον ενεργό 
ρόλο ενός Ευρωπαίου Πολίτη. 
(ΥΠΠΕΘ, 2017) 
https://www.minedu.gov.gr/ng-nea-
genia/ng-deltia-tupou/28249-23-05-
17-o-yfypourgos-paideias-dimitris-
baksevanakis-sti-synodo-ypourgon-
paideias-eycs-3

2009 2011 2014 20172013

Το 2011 
απευθύνθηκε 
κάλεσμα σε όλα τα 
σχολεία για 
σχεδιασμό και 
υλοποίηση 
παρόμοιου 
προγράμματος με 
τον τίτλο 
‘’European School
Radio, το πρώτο 
Διαδικτυακό 
Μαθητικό 
Ραδιόφωνο’’

Δημιουργία 
φορέα μη 
κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα το 
2013 για την 
οργάνωση 
σχετικών 
εθελοντικών 
δράσεων στην 

εκπαίδευση.

https://www.minedu.gov.gr/ng-nea-genia/ng-deltia-tupou/28249-23-05-17-o-yfypourgos-paideias-dimitris-baksevanakis-sti-synodo-ypourgon-paideias-eycs-3


2009 Γιατί European School Radio

ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ (Ελλάδα- Νορβηγία-

Πολωνία- Πορτογαλία- Ισπανία-Γαλλία Ιταλία-

Γερμανία- Βουλγαρία- Τουρκία)

● Comenius 2011-2013 European SchooL Radio: 

The voice of young europeans” 

● eTwinning taks Making radio shows on “European 

School Radio”- Euro… tales- Speak your culture

● Teachers4Europe

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Ελλάδα- Κύπρος- Δανία- Λιθουανία)

● Erasmus+ KA2 “NEStOR” 



2017 Το Υπουργείο Παιδείας για το European School 

Radio

Το European School Radio συμπεριλαμβάνεται στις βασικές τομές στην εκπαίδευση για τη μύηση 

των μαθητών στον ενεργό ρόλο ενός Ευρωπαίου Πολίτη, 

● ως μία από τις πέντε εθνικές δράσεις, οι οποίες «προετοιμάζουν τους μελλοντικούς 

δημοκρατικούς πολίτες, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται ζητήματα ανισότητας με 

σεβασμό κι αλληλεγγύη» και 

● ως τη μόνη δράση, η οποία «ενθαρρύνει την καλλιέργεια αλφαβητισμού των νέων στην νέα 

μιντιακή και τεχνολογική πραγματικότητα»

Δ. Μπαξεβανάκης, Υφυπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Σύνοδος Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας

https://www.minedu.gov.gr/ng-nea-genia/ng-deltia-tupou/28249-23-05-17-o-yfypourgos-paideias-dimitris-

baksevanakis-sti-synodo-ypourgon-paideias-eycs-3

● Προτείνεται από το Ι.Ε.Π. και το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ως πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων 
που προάγει τον Γραμματισμό στα Μέσα και την Πληροφορία 

https://www.minedu.gov.gr/ng-nea-genia/ng-deltia-tupou/28249-23-05-17-o-yfypourgos-paideias-dimitris-baksevanakis-sti-synodo-ypourgon-paideias-eycs-3


Η διαδικτυακή παρουσία (1) 

http://europeanschoolradio.eu/

Μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής 

προσφέρεται: 

● δυνατότητα ακρόασης σε συνεχή 

ροή (live streaming)

● ακρόαση κατ’ απαίτηση (podcast)

Συνεργατικό πρόγραμμα 

● Οι εκπομπές των μαθητικών 

ραδιοφωνικών ομάδων είναι 

Ηχογραφημένες ή Ζωντανές, με 

ποικίλη θεματολογία Πηγή: Β.Δ. “European School Radio” 

European School Radio 

Αρχείο

2018-19 Ηχογραφημένες 

παραγωγές

737

Σχολεία 242

Από το 

2013-14

Ηχογραφημένες 

παραγωγές

4.374

Σχολεία 785

http://europeanschoolradio.eu/


H διαδικτυακή παρουσία (2)   

http://europeanschoolradio.eu/

● Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης 

της συμμετοχής του σχολείου

○ Κοινότητα μελών

○ Δημιουργία ομάδων εργασίας

○ Δυνατότητα εύρεσης συνεργατών

○ Υποστήριξη (φόρουμ)

http://europeanschoolradio.eu/


Ακρόαση ραδιοφώνου

www.europeanschoolradio.eu/el/player.php

➔ Ακούστε ζωντανά την εκπομπή που μεταδίδεται στον ESR!

➔ Επικοινωνήστε με τους παραγωγούς on air!

➔ Σχολιάστε και κάνετε αφιερώσεις ως ακροατές του ESR!

http://www.europeanschoolradio.eu/player.php


Ακρόαση ραδιοφώνου Android App



To European School Radio  σε επίπεδο σχολείου

1. Εγγραφή εκπαιδευτικού- σχολείου

2. Συγκρότηση ομάδας ραδιοφώνου

3. Σχεδιασμός εκπομπής

4. Προγραμματισμός εκπομπής

5. Δημιουργία ραδιοφωνικών παραγωγών (επεισοδίων εκπομπής)

6. Μεταφόρτωση παραγωγών

7. Ακρόαση εκπομπών



Το European School Radio και το Φεστιβάλ



Επιστημονική Εταιρεία

EUROPEAN SCHOOL RADIO, 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Ιονίων Νήσων

• Τα σχολεία θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε 

επαφή με τη Ραδιοφωνική Τέχνη!

• Δράσεις μουσικές και ραδιοφωνικές για όλα τα 

σχολεία!

• Ρεκόρ συμμετοχών!

7ο Φεστιβάλ European School Radio 

Πληροφορίες: http://europeanschoolradio.eu/7fest/

http://europeanschoolradio.eu/7fest/


Ραδιοφωνικός και Μουσικός Διαγωνισμός 

«Κάν’ το ν’ ακουστεί 2020»



Καινοτομία Διαγωνισμού «Κάν’ το ν’ ακουστεί 2020»

• Κριτική Ακρόαση και Αξιολόγηση από διαγωνιζόμενα σχολεία

• Παιδαγωγική αξιοποίηση παραγόμενου υλικού



Τελετή Βράβευσης – Τηλεοπτική μετάδοση

Φέτος γιορτάζουμε μαζί 

Παγκόσμια Ημέρα 

Περιβάλλοντος!

Η Τελετή Βράβευσης τηλεοπτικά 

και ζωντανά την Παρασκευή 5 

Ιουνίου 2020 στην ΕΡΤ3! 

• Συνολικά φέτος παραλήφθηκαν 210 συμμετοχές 

από Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια 

και Ειδικά Σχολεία. 

• Από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Απρίλιο 

2020, οι προβολές στις ιστοσελίδες του European 

School Radio έφτασαν τις 11.000.000. 

• Κατά τη διαδικασία της Ψηφοφορίας για το 

Βραβείο Ακροατών, στην ειδική σελίδα ακρόασης 

και ψηφοφορίας είχαμε γύρω στις 500.000

επισκέψεις και συνολικά οι ψήφοι που δόθηκαν 

ήταν 35.000!

• 25 Βραβεία στην Τελετή Βράβευσης…



Γραμματισμός στα Μέσα & στην Πληροφορία

● Εισηγήσεις σε 

συνέδρια-

Σεμινάρια-

Ημερίδες σε 

εκπαιδευτικούς

Αθήνα, 2015 Πάτρα, 2017



Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

“Κάνω ραδιόφωνο στο European School Radio-

Παραγωγή Δημοσιογραφικής Εκπομπής”

Πληροφορίες και Δήλωση Συμμετοχής Σχολείου:

http://europeanschoolradio.eu/society/edu-thess/

http://europeanschoolradio.eu/society/edu-thess/


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ραδιοφωνικές σελίδες: 

Η Εθνική Βιβλιοθήκη 

στα ραδιοκύματα του European School Radio”

Πληροφορίες: http://europeanschoolradio.eu/society/actions-for-

schools/educational-programs/athens/

http://europeanschoolradio.eu/society/actions-for-schools/educational-programs/athens/


εξΑΕ

Εκπαιδευτική ζώνη, καθημερινά στις 11.00-13.00 και στις 

18.00- 20.00μμ (ESR EduPods, Τάξη στον αέρα)Ψυχαγωγική ζώνη, 

καθημερινά στις 21.00μμ



Εκπαιδευτικό υλικό

● Καλές Πρακτικές εκπαιδευτικών

http://europeanschoolradio.eu/archives/36638

● Εκπαιδευτικά σενάρια- Αίσωπος 

(ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ)

http://aesop.iep.edu.gr/node/11371/

http://aesop.iep.edu.gr/node/23739

● Εκπαιδευτικά σενάρια NEStOR

● Φύλλα εργασίας για αξιοποίηση 

ραδιοφωνικού υλικού στη σχολική τάξη

● Μαθήματα ασύγχρονης εκπαίδευσης 

(eLearning)

● Διαδικτυακά σεμινάρια (webinars στους 

ραδιοφωνικούς παραγωγούς και μέλη του 

European School Radio)

http://europeanschoolradio.eu/archives/36638
http://aesop.iep.edu.gr/node/11371/2674
http://aesop.iep.edu.gr/node/23739


Παιδαγωγικά οφέλη

Μέσα από έρευνες που έχουν γίνει για το European School Radio, διαπιστώνεται ότι οι 
εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι μαθητές τους:

● καλλιεργούν την ικανότητα συνεργασίας
● κινητοποιούνται σε σχολική δραστηριότητα
● μαθαίνουν αβίαστα
● δημιουργούν μόνοι τους και αυτόνομα, με τον εκπαιδευτικό να έχει τον ρόλο 

εμψυχωτή
● δημιουργούν σε ένα ευχάριστο κλίμα
● αναπτύσσουν μία παιδαγωγική σχέση με τον εκπαιδευτικό

Αντίστοιχα οι ίδιοι μαθητές πιστεύουν ότι αποκτούν νέες γνώσεις, δεξιότητες 
συνεργασίας & επικοινωνίας, ικανοποιούνται από το κλίμα δημιουργίας και το 
αποτέλεσμα.

● Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και μαθητών σε προγράμματα του European 
School Radio επηρεάζει τα κίνητρα και το ενδιαφέρον των μαθητών για 
μάθηση

● Το European School Radio αποτελεί ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο για 

τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας.  



Ευχαριστούμε!!!
http://europeanschoolradio.eu/

http://europeanschoolradio.eu/

