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Η αξιοποίηση των ΤΠΕ : 
Δημιουργικότητα - Φαντασία - Συνεργατικότητα 
  Στη νέα κοινωνική πραγματικότητα οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί εστιάζουν 
στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της συνεργατικής δημιουργίας με 
στόχο τη δημιουργική γνώση.  
 

 Η απελευθέρωση της δημιουργικότητας και η ανάδειξη της φαντασίας 
ενθαρρύνεται μέσα από την ανάπτυξη συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης 
και δημιουργικής έκφρασης. 
 

 Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της συνεργατικής δημιουργικότητας στην σχολική τάξη που συνιστά 
ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συμμετοχικής δημιουργίας. 
 

 Οι εξελίξεις της τεχνολογίας, η υπερπληροφόρηση, ο όγκος και η πολλαπλότητα 
της πληροφορίας συνυφασμένη με την παγκόσμια δικτύωση, μας οδηγούν να 
επιδιώκουμε τη συνεχή επικοινωνία, συνεργασία και διαμοίραση  γνώσεων και  
εμπειριών.  
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Γιατί το Μαθητικό Ραδιόφωνο; 
 

Είναι εύχρηστο,  ευέλικτο και  δεν 
απαιτεί  δαπανηρή  υλικοτεχνική 
υποδομή.  

Παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής 
σε όλους τους μαθητές – όλων των 
σχολικών βαθμίδων από όλες τις 
δομές εκπαίδευσης  

Προσφέρει τις ίδιες ευκαιρίες  
ενεργούς συμμετοχής στις σύγχρονες 
επικοινωνιακές πρακτικές της εποχής 
μας, προετοιμάζοντας τους 
μελλοντικούς δημοκρατικούς πολίτες 

Το περιεχόμενο  και η θεματολογία 
των εκπομπών – ραδιοφωνικών 
μηνυμάτων ανταποκρίνεται στα 
ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες και το 
μαθησιακό και ηλικιακό επίπεδο των 
μαθητών  

Αποτελεί τη δράση που «ενθαρρύνει 
την καλλιέργεια αλφαβητισμού των 
νέων στην νέα μιντιακή και 
τεχνολογική πραγματικότητα» 

Οι μαθητές βιώνουν συναισθήματα  
ικανοποίησης,  χαράς, αισιοδοξίας, 
δημιουργικότητας.  

Σημαίνει τη διέξοδο και το μέσο 
επικοινωνίας την δύσκολη εποχή του 
εγκλεισμού 
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Το Μαθητικό Ραδιόφωνο 
-European School Radio 
 
 Αναπτύχθηκε ως καινοτόμος  δράση το 2009  

    με τον τίτλο ΄΄European School Radio,  

    Το πρώτο Διαδικτυακό Μαθητικό Ραδιόφωνο΄΄ 

 Εντάσσεται σε μια ευρύτερη εκπαιδευτική φιλοσοφία η οποία θεωρεί  
το σχολείο χώρο δημιουργίας και έκφρασης  

 Στόχος του είναι η κάλυψη των αναγκών και η προβολή των 
δραστηριοτήτων των μαθητών κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας 

 Υποστηρίζεται από την επιστημονική εταιρεία “European School Radio”. 

 Σε συνεργασία με το  Πρώτο  Μαθητικό  Ραδιόφωνο 
πραγματοποιούνται εκπ/τικά προγράμματα στην Εθνική Βιβλιοθήκη 
της Ελλάδας και στη Θεσσαλονίκη με το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης  
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Ο δρόμος του μαθητικού ραδιοφώνου… 

 Εγγραφή του εκπαιδευτικού/ σχολείου  

 πρόσκληση συμμετοχής στο European School Radio, που έχει 
αποσταλεί σε όλα τα σχολεία Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπ/σης 

 Μελετάται ο Οδηγός Συμμετοχής  

 
 Συγκρότηση της ομάδας ραδιοφώνου  
 

 Αποτελείται από έναν ή περισσότερους εκπαιδευτικούς και την ομάδα 
των μαθητών  

 με έγκριση των γονέων τους για την ηχογράφηση και μετάδοση της 
φωνής τους 

 
  Ο εκπ/κός εργάζεται με τους μαθητές του στα πλαίσια προγραμμάτων 

σχολικών δραστηριοτήτων, των καινοτόμων δράσεων, εφαρμόζοντας 
εκπαιδευτικά σενάρια  
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 Ετοιμάζεται το “σχολικό ραδιοφωνικό στούντιο” - απλό 
μικρόφωνο και  υπολογιστής – σε ήσυχο χώρο  
 

 Σχεδιασμός της εκπομπής :  
     τύπος, διάρκεια εκπομπής, θεματολογία, τίτλος, banner 
 
 Προετοιμασία παραγωγών / επεισοδίων εκπομπής 

 
 Ηχογράφηση της εκπομπής 

 
 Επεξεργασία και η δημιουργία του αρχείου της εκπομπής με 

εργαλεία επεξεργασίας ήχου (Audacity) 
 
 Κράτηση της εκπομπής στο πρόγραμμα του ESR στην 

πλατφόρμα 

 Μεταφόρτωση παραγωγών στην πλατφόρμα του ESR 
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 Ιστορικό εκπομπών: Ο εκπ/κός έχει τη 
δυνατότητα να ακούσει ή να αξιοποιήσει 
παιδαγωγικά άλλες ραδιοφωνικές παραγωγές 
 

Να παρακολουθήσει webinars, να συμμετέχει σε 
σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, events που 
διοργανώνονται ή υποστηρίζονται από το  
Εuropean School Radio 
 

να συναντήσει συναδέλφους και μαθητές άλλων 
ραδιοφωνικών ομάδων στο Πανελλήνιο 
Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου που 
πραγματοποιείται σε διαφορετική πόλη κάθε 
χρόνο και να συμμετέχει στο διαγωνισμό 
Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού “Κάν’ 
το ν’ ακουστεί” 
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H διαδικτυακή εφαρμογή   
http://europeanschoolradio.eu/  

 

 Oλοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης προφίλ 
σχολείου 

 Αρχείο εκπομπών (Podcast)  

 Κοινότητα μελών 

 Δημιουργία ομάδων εργασίας 

 Δυνατότητα εύρεσης συνεργατών-σχολείων 

 Υποστήριξη (φόρουμ) 
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Το Μαθητικό Ραδιόφωνο στη διδακτική πράξη 
 
Παιδαγωγικοί στόχοι :  
 
 

Οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας, διαλόγου, 
συνεργασίας, και ομαδικότητας  

αναζητούν, συλλέγουν,  επεξεργάζονται, ταξινομούν, 
σκέπτονται κριτικά και επικοινωνούν πληροφορίες και 
δεδομένα  

αποκτούν δεξιότητες προσωπικής και συλλογικής 
υπευθυνότητας 

αναγνωρίζουν, αξιολογούν και δέχονται αξίες ζωής 
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Δεξιότητες για τη δημιουργία της 
διαδικτυακής ραδιοφωνικής παραγωγής 

Δεξιότητες συνεργασίας και ομαδικότητας, 
υπευθυνότητας και πρωτοβουλίας 

Δεξιότητες έκφρασης και επικοινωνίας κατά τον 
προφορικό λόγο 

Ανάπτυξη κριτικής σκέψης    

Δεξιότητες χρήσης των λογισμικών ήχου 
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Δραστηριότητες για την επίτευξη των 
αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Διερεύνηση και επεξεργασία του θέματος μέσα από 
ιστοεξερεύνηση (βίντεο, ντοκιμαντέρ, άρθρα) 

Μελέτη για το πώς γίνεται η παραγωγή μιας ραδιοφωνικής 
εκπομπής 

Γραφή κειμένων ραδιοφωνικού σεναρίου  

Συγγραφή ερωτήσεων για συνέντευξη: το αίσθημα του μικρού 
δημοσιογράφου 

Σύνδεση του γραπτού με τον προφορικό λόγο και παράλληλα 
εκτίμηση της αμεσότητας  της διαλογικής μορφής του λόγου  

Αξιολόγηση της σημασίας του λόγου στη  σχέση ραδιοφωνικού 
παραγωγού και ακροατή 

Απόδοση του λόγου και της σκέψη τους με εκφραστικό τρόπο 
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«Κουβεντούλες με έναν μικρό καραγκιοζοπαίχτη» 

 Να καλλιεργηθεί μέσα από το θέατρο σκιών και τον Καραγκιόζη η 
διαδραστική συνύπαρξη του λόγου με τη μουσική και την κίνηση και ο 
αρμονικός συνδυασμός του οπτικού με το ακουστικό στοιχείο 

 
 Κατάθεση βιωμάτων και προσωπικές εμπειρίες μαθητών 

 Δραματοποίηση και παιχνίδι ρόλων για να καλλιεργηθεί  στη σχολική 

τάξη ένα περιβάλλον όπου οι μαθητές γράφουν, παίζουν και κάνουν την 

ηχογράφηση με τις δικές τους φωνές  

 Καταμερισμός εργασιών: Σχεδιασμός συνέντευξης - συγγραφή 

ερωτήσεων - Ηχογράφηση -  Παραγωγή ραδιοφωνικής εκπομπής στο 

ESR με Audacity - Προγραμματισμός μετάδοσης . 

 Εξοικοίωση με τραγούδια που χρησιμοποιούσαν οι καραγκιοζοπαίχτες 

για να εισάγουν κάθε φιγούρα - ήρωα στον μπερντέ και πιο 

συγκεκριμένα με τα μουσικά μοτίβα που γνωστοποιούν αμέσως την 

ταυτότητα και την προσωπικότητά του 

 Επιλογή μουσικής επένδυσης εκπομπής  - Δημιουργία banner  
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Πηγές/εργαλεία 

Στάδια σχεδιασμού μιας ραδιοφωνικής εκπομπής 

Οδηγίες ηχογράφησης, μιξάζ και ζωντανών 
μεταδόσεων  

YouTube και YouTube downloader  

Audacity/άλλα προγράμματα παραγωγής ήχου και 
μιξάζ 

Διαδίκτυο (ηχητικά εφέ και βίντεο) 

Σχολικά εγχειρίδια μαθητών 
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Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για τα Δικαιώματα του 
παιδιού το Μαθητικό Ραδιόφωνο προσκάλεσε όλα τα σχολεία 
σε μια μεγάλη ραδιοφωνική γιορτή. 
 Αξιοποιήσαμε τις προσωπικές εμπειρίες μαθητή μας που 

προερχόταν από την εμπόλεμη περιοχή της Συρίας. 
 Διαβάσαμε σχετικά κείμενα από τα σχολικά εγχειρίδια 
 Συζητήσαμε τις ανησυχίες των παιδιών -  

παρακολουθήσαμε video από διεθνείς οργανισμούς. 
 Φτιάξαμε ομαδοσυνεργατικά το δικό μας παραμύθι, το 

ηχογραφήσαμε και στείλαμε τη συμμετοχή μας στο 
αφιέρωμα του ESR  
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ/ΗΧΗΤΙΚΑ/Radio Bita.mp3
Έχω δικαίωμα/esr2.1.mp3


Μαθησιακά προϊόντα σε όλα τα στάδια  
 - Αξιολόγηση 
 

Παραγωγή ηχογραφημένης εκπομπής – 
εμπλουτισμός με ηχητικά εφέ 

Παραγωγή – εξοικείωση με το ραδιοφωνικό λόγο  

Ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμπεριφορών  

Παραγωγή θεατρικού δρώμενου  

Δημιουργία συνοδευτικού οπτικού υλικού 
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Το θέατρο στο Ραδιόφωνο 
…σελίδα, σανίδι, εκπομπή! 
 
 
 Από το λογοτεχνικό βιβλίο στη θεατρική σκηνή 

Από το θέατρο στην  ηχογράφηση 

Από το μικρόφωνο στη ραδιοφωνική παραγωγή  

 
             Τα γενέθλια, της Ζωρζ Σαρή 
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Αποσπάσματα Γενέθλια/04.1.mp3


Η αγάπη είναι φως… 

 Καταιγισμός ιδεών 
 Συζήτηση προβληματισμών - Κατάθεση προσωπικών 

βιωμάτων 
 Έκφραση συναισθημάτων -  Κύριο θέμα: η διαχείριση του 

θυμού 
 Ανάγνωση βιβλίων - Λογοτεχνικών κειμένων 
 Δημιουργία γραπτού κειμένου - Πρώτοι  πρώιμοι στίχοι… 
 Συνεργασία με τη μουσικό του σχολείου και δημιουργία 

τραγουδιού με μελωδία συνθέτη/γονέα 
 Πρωτόγνωρη η εμπειρία της ηχογράφησης σε studio 
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 Συμμετοχή στον 
Διαγωνισμό του 
Μαθητικού 
Ραδιοφώνου «Καν΄το 
ν΄ακουστεί» με θέμα: 
Η φωνή μας ασπίδα 
στα λόγια του μίσους. 

  

 Το θέμα του 
τραγουδιού γίνεται… 
το βασικό σενάριο 
στην ταινία μας  

     Να Διεκδιkiss… 
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Σας ευχαριστώ!! 

‘’Ας σμιλεύσουμε τις ανθρώπινες ικανότητες για να 
αναπτύξουμε τη φαντασία και τη  δημιουργικότητα’’ 


