
«European School Radio, Σο Ππώηο Μαθηηικό Ραδιόθωνο» 

Σν «European School Radio, Σν Πξώην Μαζεηηθό Ραδηόθσλν» 

(http://europeanschoolradio.eu/el/) αλαλεσκέλν γηα ην 2020-21 πξνζθέξεη 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηα ζρνιεία κέζσ εγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ από ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο λέεο 

εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο. 

Καινύκε όιε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα λα ζπκκεηέρεη ελεξγά 

εκπιέθνληαο ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ζηελ παξαγσγή ξαδηνθσληθώλ 

εθπνκπώλ θαη κνπζηθώλ έξγσλ θαη δίλνληαο ην έλαπζκα γηα 

δεκνζηνγξαθηθή- θαιιηηερληθή δεκηνπξγία θαη έθθξαζε! 

Ππόγπαμμα σολικών Γπαζηηπιοηήηων 

Δηαζέηνπκε όια ηα απαξαίηεηα έληππα πξν-ζπκπιεξσκέλα γηα ηελ ππνβνιή 

ζρεδίσλ ΠΔ γηα ην ξαδηόθσλν. Η πξνζεζκία ππνβνιώλ έρεη νξηζηεί γηα ηηο 

30 Οθησβξίνπ 2020. 

Πιεξνθνξίεο: http://europeanschoolradio.eu/el/archives/108044 

Μαθηηικόρ Γιαγωνιζμόρ Ραδιοθωνικού Μηνύμαηορ και Σπαγοςδιού 

ΚΑΝ ΣΟ Ν ΑΚΟΤΣΔΙ 2021 με ηίηλο: «Από ηο Δγώ ζηο Δμείρ» 

Ο λένο Δηαγσληζκόο πξνθεξύρζεθε θαη ε πεξίνδνο ππνβνιήο ζπκκεηνρώλ 

είλαη από 1 Δεθεκβξίνπ 2020 έσο 24 Ιαλνπαξίνπ 2021. 

Πιεξνθνξίεο: http://europeanschoolradio.eu/el/archives/108187,  http://euro

peanschoolradio.eu/7fest 

7ο Φεζηιβάλ Μαθηηικού Ραδιοθώνος European School Radio 2021 

Σν Φεζηηβάι, πνπ καηαηώζεθε ηελ πεξζηλή ζρνιηθή ρξνληά ιόγσ ηεο 

παλδεκίαο, είλαη πξνγξακκαηηζκέλν λα πξαγκαηνπνηεζεί θέηνο ζηηο 15, 16 

θαη 17 Απξηιίνπ 2021 ζηελ Κέξθπξα. Ο ηξόπνο δηεμαγσγήο (είηε δηα δώζεο 

ηεξώληαο όια ηα κέηξα πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο ηνπ ΕΟΔΤ είηε εμ 

απνζηάζεσο κε δηαδηθηπαθά εξγαζηήξηα θαη ζπλεξγαηηθά δξώκελα) ζα 

αλαθνηλσζεί ζηε ζπλέρεηα, αλακέλνληαο ηηο νδεγίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ κεηαθηλήζεσλ γηα ζπκκεηνρή ζε 

εθδειώζεηο. 

Πιεξνθνξίεο: http://europeanschoolradio.eu/7fest 

Δπγαζηήπια Γεξιοηήηων 

Σν European School Radio βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ εγθεθξηκέλσλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ ΙΕΠ, ζην πιαίζην ηεο λέαο δξάζεο «Πιαηθόξκα 21+: 

Εξγαζηήξηα Δεμηνηήησλ», εληαγκέλν ζηνλ άμνλα «Δεκηνπξγώ θαη 
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Καηλνηνκώ – Δεκηνπξγηθή θέςε θαη Πξσηνβνπιία» θαη ζηελ ππνζεκαηηθή 

«Δεκηνπξγώ, θαηλνηνκώ, επηρεηξώ». 

http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs/1007-dimiourgo-

kainotomo-epixeiro 

ύληνκα, ζην European School Radio ζα αλαξηεζεί επηκνξθσηηθό πιηθό γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλόκελσλ Εξγαζηεξίσλ γηα ην ξαδηόθσλν, πνπ 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηε δεκηνπξγία ζρεδίσλ δξάζεο ησλ πηινηηθώλ 

ζρνιείσλ ηνπ 2020-21. 

Δκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα «Κάνω παδιόθωνο ζηο European School 

Radio- Παπαγωγή Γημοζιογπαθικήρ Δκπομπήρ» ζηη Θεζζαλονίκη και 

«Ραδιοθωνικέρ ζελίδερ- Η Δθνική Βιβλιοθήκη ηηρ Δλλάδορ ζηα 

παδιοκύμαηα ηος European School Radio» ζηην Αθήνα 

Θα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζηα ζρνιεία λα ζπκκεηέρνπλ ζηα ηξίσξα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ξαδηνθώλνπ κε κεζόδνπο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο δειώζεηο 

ζπκκεηνρήο ζα αλαθνηλσζνύλ ζε επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα. 

ςνεπγαζία με ηο Σπίηο Ππόγπαμμα ηηρ ΔΡΣ 

Σα Μνπζηθά ρνιεία ηνπ European School Radio, θαη ηα ππόινηπα ζρνιεία 

Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο, κπνξνύλ λα θηινμελεζνύλ ζηελ εθπνκπή 

«Μνπζηθέο επηζπκίεο- Μηθξέο δηθέο ζαο ηζηνξίεο» ηνπ Σξίηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ηεο ΕΡΣ. ηέιλεηε ζην European School Radio ην δηθό ζαο 

ερεηηθό κήλπκα, κέζσ ηνπ European School Radio. Η δξάζε είλαη ζε 

εμέιημε θαη κπνξείηε λα ιάβεηε κέξνο. 

Πιεξνθνξίεο: http://europeanschoolradio.eu/el/archives/107791 

Καιέο εθπνκπέο! 

Επικοινωνία 

Γενική Υποζηήπιξη: support@europeanschoolradio.eu 

Φεζηιβάλ: fest@europeanschoolradio.eu 

Διαγωνιζμόρ: contest@europeanschoolradio.eu 

Εκπαιδεςηικό ππόγπαμμα Θεζζαλονίκηρ: eduthess@europeanschoolradio.eu 

Εκπαιδεςηικό ππόγπαμμα Αθήναρ: radiopages@europeanschoolradio.eu 

Τπίηο Ππόγπαμμα ΕΡΤ: trito@europeanschoolradio.eu 
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