
Πρόγραμμα «Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο» 

NESTOR- European School Radio 

Το Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς συμμετείχε και φέτος 

στο Πρόγραμμα «Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο» με 

εκπομπές ποικίλης θεματολογίας και ενδιαφέροντος. Το 

“European School Radio” λειτουργεί ως ένας διαδικτυακός 

ραδιοφωνικός σταθμός με κοινό ραδιοφωνικό πρόγραμμα για όλα 

τα σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και αποτελεί ένα 

εργαλείο μέσω του οποίου η μαθητική νεολαία μπορεί να εκφραστεί και να ακουστεί, καλλιεργώντας τις 

δεξιότητες του 21ου αιώνα με έμφαση στον ψηφιακό γραμματισμό, σύμφωνα με τα Αναλυτικά 

Προγράμματα. 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν πέντε τμήμα (Α1, Α3, Β1, Β2, Γ5) του Σχολείου μας και τέσσερις καθηγήτριες 

(Χρυσάνθη Νικοδήμου, καθηγήτρια Αγγλικών (ΒΔ), Χρίστη Καρύδου, καθηγήτρια Αγγλικών, Μαρία 

Πέτρου, καθηγήτρια Μουσικής, και η συντονίστρια του Προγράμματος Κυριακή Τσίτσου, Φιλόλογος). 

Οι μαθητές μας αποδέχτηκαν την πρόκληση και  σε καιρούς κρίσης, υγειονομικής και κοινωνικής, 

πειραματίζονται για να φτιάξουν τα δικά τους ραδιοφωνικά προγράμματα, προσπαθώντας μέσα από τις 

προσωπικές τους εμπειρίες να δώσουν μηνύματα κοινωνικού χαρακτήρα.  

Οι μαθητές τους Α1, σε συνεργασία με τον Οργανισμό GENERATION FOR 

CHANGE CY, κοινοποίησαν μέσω σύντομης ραδιοφωνικής εκπομπής, που 

ακούστηκε την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021, τους στόχους του εν λόγω Οργανισμού, 

ενώ προγραμματίστηκε συνέντευξη από τους ιδρυτές,  Etimosa Erevbneagle 

και Σύνθια Σαββίδου, προκειμένου να παρουσιαστεί το σκεπτικό της σύστασης του Οργανισμού τους, οι 

στόχοι και οι δράσεις τους. 

Οι μαθητές του Α3 και του Γ5 μελέτησαν και παρουσίασαν στην τάξη τους 

κεφάλαια από το βιβλίο του Ben Dupré, 50 ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΔΕΕΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ 

ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. Στις εκπομπές οι μαθητές μοιράζονται τα βασικά σημεία της 

κάθε ιδέας. Από το Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο ακούστηκε το σποτ της 

εκπομπής και εκπομπή για το κεφάλαιο του εν λόγω βιβλίου με τίτλο Κρατικός 

Έλεγχος. Η εκπομπή ακούστηκε την Κυριακή 28 Ιουνίου 2021. Παράλληλα, οι 

μαθητές του Γ5 ασχολήθηκαν με τη δημιουργία κοινωνικών μηνυμάτων στο 

πλαίσιο της διδασκαλίας της 3η Ενότητας της Νεοελληνικής Γλώσσας με τίτλο 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ-ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ. Ένα από τα μηνύματα των 

μαθητών του Γ5,  με τον τίτλο ΤΩΡΑ!, έγινε ραδιοφωνικό μήνυμα και 

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Μαθητικού Διαδικτυακού Ραδιοφώνου ως μη προγραμματισμένη 

εκπομπή: 

«Τίποτα στη ζωή δε θέλει φόβο, παρά μόνο κατανόηση.  

Τώρα είναι η στιγμή να κατανοήσουμε περισσότερο, ώστε να φοβόμαστε λιγότερο». 

Οι μαθητές από το Β1 παρουσίασαν την εμπειρία τους από την πανδημία του covid_19, 

εστιάζοντας στις συνέπειες της πανδημίας στη σχολική και την κοινωνική τους ζωή και 



αποκαλύπτοντας τις ανησυχίες τους, σε μια ραδιοφωνική εκπομπή υπό τον τίτλο VIRAL TIMES 

PROGRAM. 

Οι μαθητές του Β2 παρουσίασαν απίστευτες προσωπικές ιστορίες, 

αντλώντας τις ιστορίες τους από την πραγματική ζωή. Η εκπομπή τους υπό 

τον τίτλο EXTREME STORY TIMES αγγίζει θεματικές όπως τα ταξίδια, το 

περιβάλλον και τα ζώα, η ασφάλεια και η ευημερία, στέλνοντας ισχυρά 

μηνύματα στους ακροατές.  

 

Ακούστε όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές του σχολείου μας on demand στην ιστοσελίδα του Μαθητικού 

Διαδικτυακού Ραδιοφώνου.  

http://europeanschoolradio.eu/el/archives/school/589abb0edf4070-55723887 
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