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Θεσσαλονίκη: 9-11-2016 
Αριθ.  Πρωτ.: 15251 
 

ΠΡΟΣ:  1. Τους κ.  Διευθυντές & 
Τις κ.  Διευθύντριες  
των Δημοτικών Σχολείων  
2. Τους κ. Προϊστάμενους &  
Τις κ. Προϊσταμένες  
των Νηπιαγωγείων  
Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης 

    
ΚΟΙΝ: 

1. Περιφερειακή Διεύθυνση  
Π.Ε. &  Δ.Ε. Κεντρικής 
Μακεδονίας 
2. Τους/τις κ. κ. Σχ. Συμβούλους 
3. Φ. Αρχείου 

   

 
 
ΘΕΜΑ: «Θεματικό Δίκτυο ‘Μέρες ραδιοφώνου’» 

 
Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη σχολική χρονιά 2016-17 η Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής 

Θεσσαλονίκης δια της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων, κας Βιργινίας Αρβανιτίδου σε 

συνεργασία με την Επιστημονική Εταιρία "Διαθεματικό, Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της 

Εκπαιδευτικής Κοινότητας European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο" 

εγκαινιάζει τη δράση του Τοπικού Θεματικού Δικτύου «Μέρες ραδιοφώνου». 

Η συμμετοχή στο δίκτυο προϋποθέτει την υλοποίηση σχετικού Πολιτιστικού 

Προγράμματος και προσφέρει αφενός δυνατότητα συνεργασίας εκπαιδευτικών και 

σχολείων, αφετέρου προτεραιότητα στις σχετικές επιμορφώσεις και δράσεις.  

Ενδεικτική (αλλά όχι δεσμευτική) θεματολογία για τη συμμετοχή στο δίκτυο είναι 

η ακόλουθη: 

• Μέρες ραδιοφώνου: Μουσικοί παραγωγοί 

• Μέρες ραδιοφώνου: (δημοσιο)γράφω, (δημοσιο)γράφεις, 

(δημοσιο)γράφει 

• Θέατρο στο ραδιόφωνο  

• Παραμυθιακές αφηγήσεις στο ραδιόφωνο… 

• Μαθητικό Ραδιόφωνο: European School Radio 

 

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22 
Τ.Κ. – Πόλη: 564 30    Σταυρούπολη 
Πληροφορίες: Βιργινία Αρβανιτίδου 
Τηλέφωνο: 2310  -   588294 
Φαξ: 2310  -   643 046 
E-mail: 
 
 
 
 

virginiapolitismos@gmail.com 
politismos@dipe-v-thess.thess.sch.gr  
 

 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

  

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
 
 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
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 Σχετική στήριξη και βοήθεια για την συμπλήρωση του Σχεδίου Υποβολής 

Πολιτιστικού Προγράμματος με θέμα το ραδιόφωνο μπορείτε να βρείτε αν επισκεφτείτε 

τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://sites.google.com/site/esrhelp/protypa/protypo-

programmatos-politistikon-thematon-gia-to-mathetiko-radiophon . 

Επιπροσθέτως, μπορείτε να συμμετάσχετε στο  εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κάνω 

ραδιόφωνο στο European School Radio» που υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα 

Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων 

Μακεδονίας Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ) και είναι εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Περισσότερες  πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε 

στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο:   

http://www.europeanschoolradio.eu/blog/ekprogramma201617/  

Τέλος μπορείτε να ανατρέξετε και να αξιοποιήσετε το υλικό από τον περσινό 

διαγωνισμό «Κάν' το ν΄ ακουστεί 2016» που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 

3ου Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου http://europeanschoolradio.eu/3fest/vraveia/  . 

Στον εν λόγω σύνδεσμο βρίσκονται  οι συμμετοχές των σχολείων που διακρίθηκαν. 

Αρκετές από αυτές αναφέρονται στο προσφυγικό ζήτημα και στο σχετικό υλικό θα 

μπορούσε να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των 

μαθητών και των μαθητριών.  

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθυνθείτε στην 

Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων, κα Βιργινία Αρβανιτίδου στο τηλ. 2310588294 ή στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση virginiapolitismos@gmail.com  . 

 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι εκπαιδευτικοί της σχολικής 

μονάδας. 

  

 
 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 
 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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EUROPEAN  SCHOOL  RADIO, Το πρώτο μαθητικό διαδικτυακό ραδιόφωνο  

http://europeanschoolradio.eu  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ  

EUROPEAN SCHOOL RADIO  2016-2017 

Το Εuropean School Radio, το πρώτο Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο, είναι ο 

διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός που δημιουργείται από ένα δίκτυο σχολείων, 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο, τα οποία 

μέσω των ραδιοφωνικών ομάδων τους παράγουν ραδιοφωνικές εκπομπές και μεταδίδουν μέσω 

ενός πλήρους προγράμματος με χαρακτήρα ταυτόχρονα ψυχαγωγικό, ενημερωτικό και συνάμα 

εκπαιδευτικό. Αποτελεί πρακτική άσκηση των μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών στον 

μιντιακό και ψηφιακό γραμματισμό και αναπτύσσει τις αντίστοιχες δεξιότητες. 

Το Εuropean School Radio, από το 2011 μεταδίδει 24 ώρες και 7 ημέρες την εβδομάδα 

παραγωγές των μαθητών και μαθητριών σε θεματολογία επιλογής τους, μουσική, τεχνολογία, 

περιβάλλον, πολιτισμό, κινηματογράφο, θέατρο, αθλητισμό, τοπικές ειδήσεις και νέα. 

Αφιερώματα σε ειδικές ημέρες, σε σημαντικές εθνικές/ευρωπαϊκές προσωπικότητες, 

συνεντεύξεις, και άλλα θέματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο του σχολείου και τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών και μαθητριών καθώς και μουσικές επιλογές με κριτήριο την 

ποιότητα. Χιλιάδες ώρες εκπομπών έχουν μεταδοθεί και χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί 

έχουν δημιουργήσει κάνοντας ραδιόφωνο στο European School Radio. 

Η πλατφόρμα του European School Radio είναι ήδη ανοιχτή στις συμμετοχές όλων 

των σχολείων για τη ραδιοφωνική χρονιά 2016-17.  

http://europeanschoolradio.eu εδώ μπορείτε να κάνετε την αίτηση 

συμμετοχής στο μοναδικό συνεργατικό ραδιόφωνο, το European School Radio, το πρώτο 

μαθητικό διαδικτυακό  ραδιόφωνο. Εδώ θα ακούτε το ραδιόφωνο από μαθήτριες/μαθητές προς 

όλους, το ραδιόφωνο ανοιχτό στην καρδιά και το μυαλό. Για την υλοποίησή της ραδιοφωνικής 

σας δράσης μπορείτε να αξιοποιήσετε τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων. 

Με την εγγραφή σας στο διαδικτυακό μας τόπο  

● θα έχετε πρόσβαση στο προφίλ του σχολείου σας,  

● θα προγραμματίζετε τις εκπομπές σας,  

● θα κάνετε μεταφόρτωση των παραγωγών σας, και  

● θα έχετε συνεχή υποστήριξη σε κάθε σας βήμα με αναλυτική βοήθεια 

● θα ακούσετε εκπομπές άλλων ραδιοφωνικών ομάδων 

● θα βρείτε συνεργάτες  

● θα εμπνευστείτε και θα πραγματοποιήσετε νέες ραδιοφωνικές διαδρομές 

http://europeanschoolradio.eu/
http://europeanschoolradio.eu/


Το European School Radio είναι μια ανοιχτή κοινότητα για μαθήτριες/μαθητές και 

εκπαιδευτικούς, είναι άσκηση επικοινωνίας, προσέγγιση στα νέα μέσα, εκπαιδευτικό εργαλείο. 

Καταβλήθηκε από όλους μας, τα μέλη της Επιστημονικής Εταιρείας “European School Radio”, 

μεγάλη προσπάθεια για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα που θα ικανοποιεί τις ανάγκες του 

μοναδικού συνεργατικού ραδιοφώνου, του ραδιοφώνου της εκπαιδευτικής κοινότητας. H 

ανάπτυξη αυτή είναι αποτέλεσμα της εθελοντικής εργασίας μας, και γίνεται δυνατή με την 

ενεργοποίηση όλων σας, τις συνεργασίες με όλους φορείς. 

Ήδη υλοποιείται το εγκεκριμένο από το ΥΠΠΕΘ εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Κάνω 

ραδιόφωνο στο European School Radio” σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΤΕΙ 

Θεσσαλονίκης και Την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης 

(ΕΣΗΕΜΘ) 

Επίσης ετοιμαζόμαστε για το 4ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου και τον 

Ραδιοφωνικό Διαγωνισμό “Κάν΄το ν΄ακουστεί” Διαγωνισμός/φεστιβάλ. Μείνετε συντονισμένοι. 

Σας καλούμε να συμμετέχετε στις ραδιοφωνικές δράσεις, στο European School Radio, το 

πρώτο μαθητικό διαδικτυακό ραδιόφωνο  

 

Όλοι μαζί μπορούμε να το κάνουμε το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο της Ευρώπης! 

 

 

Website: http://www.europeanschoolradio.eu 

Facebook: http://www.facebook.com/EuropeanSchoolRadio 

SKYPE: european.school.radio 

twitter: @EuSchoolRadio 

Email: esradio@sch.gr 

 
 

Επιστημονική Εταιρία "Διαθεματικό, Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής 

Κοινότητας European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο" 

http://esradiosociety.eu/ 
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