
Πολιτιστικό πρόγραμμα: 
«Μέρες ραδιοφώνου» 

 

Στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος με τίτλο «Μέρες Ραδιοφώνου» που 

υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2020-21 με έγκριση της Δ/νσης Β΄/θμιας Εκπ/σης Γ΄ 

Αθήνας, το τμήμα Α2 εργάστηκε πάνω στην παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών που 

αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πλατφόρμα http://europeanschoolradio.eu/el. Το “European 

School Radio,  Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο” λειτουργεί ως ένας διαδικτυακός 

ραδιοφωνικός σταθμός με κοινό ραδιοφωνικό πρόγραμμα για όλα τα σχολεία 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την έγκριση του ΥΠΑΙΘ. 

Οι μαθητές/τριες γνώρισαν το ραδιόφωνο ως μέσο επικοινωνίας και έκφρασης, 

έμαθαν την ιστορία του, άκουσαν ιδιαίτερες ραδιοφωνικές εκπομπές όπως η Λιλιπούπολη, 

αποσπάσματα από θεατρικές παραστάσεις, τα ραδιοφωνικά μηνύματα της έναρξης του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου και τον σταθμό του Πολυτεχνείου του ’73. Προβληματίστηκαν πάνω 

στο σύγχρονο ραδιόφωνο και τις δυνατότητες που προσφέρει σήμερα με τη βοήθεια του 

διαδικτύου, πειραματίστηκαν με τη δική τους εκπομπή και 

συμμετείχαν στον  διαγωνισμό ραδιοφωνικού μηνύματος “Καν’ το ν’ 

ακουστεί” του ESR με τίτλο «Από το Εγώ στο Εμείς».  

http://europeanschoolradio.eu/el/archives/production/4807 

 

 

Ένας «φιλοξενούμενος», ο μαθητής της Γ΄ τάξης Φίλιππος Διαμαντίδης, 

δημιούργησε τη δική του ραδιοφωνική εκπομπή στην οποία παρουσίασε την ενασχόλησή 

του με την ποίηση και τη συλλογή του «Απολογισμοί». 

Με δεδομένες τις υγειονομικές συνθήκες που υπαγόρευσε η πανδημία και τις 

οδηγίες που είχαν αποσταλεί στα σχολεία, οι συναντήσεις για την εκπόνηση του 

προγράμματος ήταν κυρίως διαδικτυακές μέσω της πλατφόρμας WEBEX, ενώ οι δια ζώσης 

συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του σχολείου [αίθουσα Πληροφορικής, σχολική 

αίθουσα] με τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων. 

http://europeanschoolradio.eu/el
http://europeanschoolradio.eu/el/archives/production/4807


Χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερα τεχνικά μέσα περισσότερα από τον οικιακό Η/Υ και 

το κινητό τηλέφωνο, οι εργασίες ήταν ομαδικές και τα παιδιά αλληλοβοήθηκαν σε μια 

συνεργασία πολλαπλά ωφέλιμη, από τη συγγραφή των σεναρίων για τις εκπομπές τους ως 

τη συγκέντρωση του υλικού για τις εργασίες τους. 

Ας σημειωθεί ότι αυτή ήταν η τρίτη χρονιά που το 4ο Γ/σιο συμμετέχει στην 

πλατφόρμα του ESR –τις δύο προηγούμενες με συμμετοχή στους διαγωνισμούς 

ραδιοφωνικού μηνύματος, με κοινωνικό πάντα χαρακτήρα. Όλη η ομάδα εργασίας ελπίζει 

να συνεχίσει και να εμπλουτίσει την ενασχόλησή της με το συναρπαστικό μέσο, 

εμπλέκοντας περισσότερες/ους ραδιοφωνικές/οί παραγωγούς και, ποιος ξέρει, κάποτε 

μπορεί να τις/τους ακούσουμε και σε ...ενήλικες εκπομπές. 

Ραντεβού το Σεπτέμβρη! 

Ακούστε τις εκπομπές μας εδώ. 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ: «Μέρες ραδιοφώνου» 

Μια μουσική εκπομπή με αγαπημένους καλλιτέχνες των 

εφήβων 

 

 

http://europeanschoolradio.eu/el/archives/production/5138 

ΠΟΙΗΣΗ :  «ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΑ» 

Ο μαθητής της Γ΄ τάξης Φίλιππος Διαμαντίδης παρουσίασε   τη συλλογή 

του «Απολογισμοί» 

http://europeanschoolradio.eu/el/archives/production/5136 

 

http://europeanschoolradio.eu/el/archives/production/5138
http://europeanschoolradio.eu/el/archives/production/5136

