Το ραδιόφωνο πάει σχολείο
Γυμνάσιο Αγλαντζιάς: Εκδήλωση Διάχυσης Ευρωπαϊκού Έργου NEStOR
Το Γυμνάσιο Αγλαντζιάς σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου συμμετέχει από
τον Οκτώβριο του 2016, στο διετές Ευρωπαϊκό έργο NEStOR (Networked European School Web
Radio) το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ελκυστικού μαθητικού
διαδικτυακού ραδιοφώνου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Εκπαιδευτικοί και μαθητές, αντλώντας
θέματα από την επικαιρότητα αλλά και το αναλυτικό πρόγραμμα των σχολικών μαθημάτων,
εργάζονται για τη δημιουργία ραδιοφωνικών εκπομπών τις οποίες εκπέμπουν μέσω της
διαδικτυακής
ραδιοφωνικής
πλατφόρμας
του
European
School
Radio,
http://europeanschoolradio.eu.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού, τρία ευρωπαϊκά σχολεία, το
Γυμνάσιο Αγλαντζιάς, το Γυμνάσιο Κάουνας Λιθουανίας,
και το Πειραματικό Γενικό Λύκειο του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας ανέλαβαν την ευθύνη της διοργάνωσης μιας
εκδήλωσης διάχυσης του προγράμματος στις χώρες τους.
Το Σχολείο μας διοργάνωσε την ημερίδα Το ραδιόφωνο
πάει σχολείο με θέμα την Ενσωμάτωση του Ραδιοφώνου
στη Μαθησιακή Διαδικασία. Ο στόχος της εκδήλωσης ήταν να ενημερωθούν όσον το δυνατό
περισσότεροι φορείς, σχολεία και μέσα μαζικής ενημέρωσης για το έργο NEStOR και το
Ευρωπαϊκό Μαθητικό Ραδιόφωνο. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα, Τρίτη,
8 Μαΐου 2018, και ώρα 10:00 και στα τρία ευρωπαϊκά σχολεία.
Στην ημερίδα προσκλήθηκε το Υπουργείο Παιδείας, οι Διευθύνσεις Μέσης και Δημοτικής
Εκπαίδευσης, το Δημαρχείο Αγλαντζιάς, η Σχολική Εφορεία και οι Σύνδεσμοι Γονέων της
εκπαιδευτικής περιφέρειας Αγλαντζιάς, η Ένωση Συντακτών, δημόσιοι και ιδιωτικοί τηλεοπτικοί
και ραδιοφωνικοί σταθμοί, καθώς και όλα τα σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) που
γειτνιάζουν ή υπάγονται στη σχολική περιφέρεια του Δήμου Αγλαντζιάς. Το κάθε σχολείο
συμμετείχε με μια τετραμελή ομάδα μαθητών και έναν εκπαιδευτικό οι οποίοι θα αποτελέσουν
τον φορέα διάχυσης του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Ραδιοφώνου στις σχολικές τους μονάδες.
Στο πρώτο μέρος της ημερίδας χαιρέτισαν τις εργασίες οι Γιώργος Γαβριήλ, Διευθυντής του
Γυμνασίου Αγλαντζιάς, Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου, Διευθύντρια του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, Μαρίνος Κλεάνθους, εκπρόσωπος του Δήμου
Αγλαντζιάς και Νίκος Μιχαηλίδης, Πρόεδρος του Συνδέσμου
Γονέων.
Ακολούθησε η παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου NEStOR,
μέσα από την οποία αναδείχθηκε η σημασία της ένταξης του
ραδιοφώνου στη μαθησιακή διαδικασία, από την κυρία
Αναστασία Οικονόμου, Προϊστάμενη του Τομέα Εκπαιδευτικής
Τεχνολογίας στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

Στη συνέχεια μαθητές του Γυμνασίου Αγλαντζιάς παρουσίασαν τις ποικίλες δράσεις του
σχολείου μας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου NEStOR.
Ακολούθησε η παρουσίαση των βραβευμένων ραδιοφωνικών μηνυμάτων και τραγουδιών του
Γυμνασίου Αγλαντζιάς και του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών που απέσπασαν ειδικές
διακρίσεις στον πανελλήνιο Διαγωνισμό «Κάν΄ το ν΄ ακουστεί 2018».
Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης έκλεισε με τη ζωντανή σύνδεση, μέσω Skype, με τα σχολεία της
Ελλάδας και της Λιθουανίας. Μαθητές και εκπαιδευτικοί των τριών συνεργαζόμενων σχολείων
απηύθυναν σύντομα μηνύματα προς το κοινό, σχετικά με την εμπειρία τους στο πλαίσιο του
έργου NEStOR.
Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης τελέστηκαν τα εγκαίνια
του ραδιοφωνικού στούντιο του σχολείου μας, το οποίο
δημιουργήθηκε με χρήματα από το Ευρωπαϊκό έργο
NEStOR. Στη συνέχεια μεταδόθηκαν ζωντανά από το
στούντιο ολιγόλεπτες εκπομπές από μαθητές των σχολείων
που συμμετείχαν στην ημερίδα.
Ακολούθησαν τέσσερα βιωματικά εργαστήρια με θέμα «Εκπαιδεύοντας τους μαθητές στη
ραδιοφωνική παραγωγή» με τους ραδιοφωνικούς
παραγωγούς:
Λούη Πατσαλίδη με θέμα «Σατιρίζοντας την επικαιρότητα»
Λάζαρο Μαύρο «Παραγωγή Δελτίου Ειδήσεων»
Μιχάλη Παπαευαγόρου με θέμα «Κανόνες δεοντολογίας
ραδιοφώνου»
και Γιώργο Σιεχερλή με θέμα «Παραγωγή μουσικής
εκπομπής»
Η στόχευση του Γυμνασίου Αγλαντζιάς, να επικοινωνήσει αυτή την εναλλακτική πρόταση για
ένταξη του ραδιοφώνου στη μαθησιακή διαδικασία σε μαθητές και καθηγητές άλλων σχολείων
αλλά και στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία.

