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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Το “European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο” (ESR) 

ενημερώνει όλη την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα για τις 

εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

δράσεις και τη συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

για τη σχολική ραδιοφωνική χρονιά 2018-19!  
 

Γιορτή Έναρξης της ραδιοφωνικής χρονιάς αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού! 

Η Πανελλήνια Ομάδα Μαθητών ESR με ραδιοφωνικούς παραγωγούς από την Θεσσαλονίκη, 

την Αθήνα, την Πάτρα και το Ρέθυμνο γιορτάζει την έναρξη της ραδιοφωνικής χρονιάς 2018-

19 με μία τρίωρη ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 

19.00-22.00, τιμώντας μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού την Παγκόσμια 

Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού! Συμμετέχετε όλοι στέλνοντας 3λεπτα σποτακια με 

αφορμή την επέτειο υιοθέτησης της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού για την ανάδειξη της σημαντικότητας για τον σεβασμό των πολιτισμικών 

δικαιωμάτων των παιδιών. Παροτρύνετε τις μαθήτριες και  τους μαθητές σας, τους γονείς 

και τους φίλους τους να συντονιστούν στο radio player του ESR ζωντανά και να συμμετέχουν 

στο chat, να πάρουν μέρος στα quiz που ετοιμάζουν οι παρουσιαστές ή ακόμη και να 

επικοινωνήσουν ζωντανά για να πουν την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στο 

Μαθητικό Ραδιόφωνο αλλά και τις σκέψεις/προτάσεις τους για τα δικαιώματα του παιδιού. 

http://europeanschoolradio.eu/el/archives/86930  

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ραδιοφωνικού Μηνύματος & Τραγουδιού  

“Κάν’ το ν’ ακουστεί 2019” 

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ραδιοφωνικού Μηνύματος & Τραγουδιού “Κάν’ το ν’ 

ακουστεί 2019” θα αποτελέσει μία μεγάλη πρόκληση για όλες τις σχολικές ραδιοφωνικές 

ομάδες, δημιουργώντας την αφορμή για ειλικρινή διάλογο μεταξύ των νέων και καλώντας 

τους να ορθώσουν μέσω του Μαθητικού Ραδιοφώνου τον λόγο τους με σύνθημα το θέμα :“Η 

φωνή μας, ασπίδα στα λόγια του μίσους!”. Οι υποβολές (ραδιοφωνικά μηνύματα και 

τραγούδια) θα αποστέλλονται μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2019.  

 

 

http://europeanschoolradio.eu/el/archives/86930
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6ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου 

Σας περιμένουμε με τη ραδιοφωνική σας ομάδα στο 6ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού 

Ραδιοφώνου, την ετήσια συνάντηση των ελληνικών και κυπριακών σχολείων του ESR, που 

φέτος θα γίνει στον Βόλο από τις 11 έως τις 13 Απριλίου 2019! Στο φετινό Φεστιβάλ σας 

περιμένει πλούσιο πρόγραμμα από δραστηριότητες με θέμα το ραδιόφωνο και πολλές 

εκπλήξεις! Οι συνδιοργανωτές μας από το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Βόλου και το 7ο Γυμνάσιο 

Βόλου υπόσχονται αξέχαστες στιγμές σε όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, που 

αγαπούν το ραδιόφωνο! http://europeanschoolradio.eu/6fest/  

 

 

Εκπαιδευτικα προγράμματα 

● Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2018-2019, τα σχολεία της Θεσσαλονίκης και 

της Αθήνας έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν στούντιο και να δημιουργήσουν 

ραδιοφωνικές εκπομπές! Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Κάνω ραδιοφώνο στο 

European School Radio” υλοποιείται για 4η συνεχόμενη χρονιά στο ραδιοφωνικό 

στούντιο του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης κάθε Παρασκευή 9.00-12.00, με τη 

συνδιοργάνωση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και του Τμήματος 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Οι μαθητές θα συμμετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια για 

τη θεωρία και την πράξη του ραδιοφώνου και θα βγουν ζωντανά στον αέρα του ESR 

για μία ώρα (11.00-12.00)! Κάνετε άμεσα κράτηση για εκπαιδευτική επίσκεψη με τη 

ραδιοφωνική ομάδα του σχολείου σας, και συμβουλευτείτε τους επαγγελματίες 

δημοσιογράφους της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας- 

Θράκης και τους εθελοντές συνεργαζόμενους φοιτητές του Τμήματος 

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ.  

Πληροφορίες και Δηλώσεις συμμετοχής:    

http://europeanschoolradio.eu/el/ekprogrammakanoradiofonoesr  

 

● Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ραδιοφωνικές σελίδες- Η Εθνική Βιβλιοθήκη στα 

ραδιοκύματα του European School Radio” υλοποιείται για 2η συνεχόμενη χρονιά 

στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κάθε 2 εβδομάδες. 

Τα Γυμνάσια και Λύκεια μπορούν να λάβουν μέρος με 3ωρη συνολικά διάρκεια, ενώ 

ειδικά για τα Δημοτικά σχολεία θα δίνεται η δυνατότητα δύο επισκέψεων μέχρι 6 

ώρες συνολικά. Στο βασικό μέρος του προγράμματος, οι μαθητές θα λάβουν μέρος 

σε εργαστήρια Τεχνολογίας Ήχου και Δημοσιογραφίας ή Φιλαναγνωσίας – 

Λογοτεχνίας και θα ηχογραφήσουν διαδικτυακή ραδιοφωνική εκπομπή μισής ώρας 

στο στούντιο Μουσικής της ΕΒΕ.  

Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής: 

 http://europeanschoolradio.eu/el/archives/83742  

http://europeanschoolradio.eu/6fest/
http://europeanschoolradio.eu/el/ekprogrammakanoradiofonoesr
http://europeanschoolradio.eu/el/archives/83742

