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ΤΙ ΕΙΝΑΙ; 



ΠΟΙΟΙ; 

Ένα φεστιβάλ 

ΓΙΑ τα παιδιά  

ΜΕ τα παιδιά



ΠΟΥ;



ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ 1ου ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων 

Ενδεικτικά: 

 Κέρκυρα καλεί ραδιόφωνο: Διαδικτυακό

κυνήγι θησαυρού (αξιοποίηση χαρτών,

ανοιχτών λογισμικών, γρίφων κλπ)

 Αναμετάδοση αθλητικού γεγονότος

(προεργασία διαχείρισης της

πληροφορίας)

 Ραδιοφωνικό θέατρο/αφηγήσεις

 Ζωντανεύοντας ένα κόμικ

 Μαγειρεύω στο ραδιόφωνο: ανακατεύω υλικά,

ανακατεύω κουλτούρες

 Μάθε μου να εκπέμπω, να επεξεργάζομαι να

δημιουργώ με τους ήχους

 Συζητώ και γνωρίζω μία φιλαρμονική



 Εκπέμπω ζωντανά

 Μουσικά όνειρα

 Τι νέα;

 Κέρκυρα: Το τραγούδι αλλιώς

 Ο δρόμος ενός πίνακα

 Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο

 Ήχοι της πόλης, ήχοι ραδιοφώνου



Γιατί ένα φεστιβάλ για το ραδιόφωνο; 

 Εναλλακτική μάθηση

 Απαιτεί την ουσιαστική παρουσία

των μαθητών

 Βιωματική εμπλοκή, συμπερίληψη
και συνδημιουργία

 Συγχρωτισμός και εξερεύνηση

Ελεύθερη επιλογή

Μία δράση που δεν βαθμολογείται

 Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα

 Ένα παιγνιώδες «αφουγκράζομαι»

 Από το πεδίο της ακρόασης στο
πεδίο της έκφρασης, της
επικοινωνίας, μίας νέας αυτό-
εικόνας χωρίς την ανάγκη της
εικόνας



Ποια η διαφορετικότητα της αξίας;   

 Σήμερα «η αλλαγή είναι η μόνη 
σταθερά» 

Noah Harari

 Ένα φεστιβάλ ραδιοφώνου αξίζει 

μία περίοπτη θέση σε μία 

εικονιστική κοινωνία; 

 Ποιες οι ιδιαίτερες δυνατότητές του;



Ραδιόφωνο στην εποχή της αλλαγής -

ερωτήματα

 «Για νάναι πάντα ίδια αλλάζουν 
όλα» 

Λ. Νικολακοπούλου

 Ποια είναι «τα ίδια» και ποιες οι 
επιβεβλημένες αλλαγές; 

 Γιατί κάνεις ραδιόφωνο;
Ρωτήθηκαν μικροί μαθητές:

 «Γιατί δεν ντρέπομαι και
μπορώ να είμαι ο εαυτός
μου»

 «Μου είναι δύσκολο να
εκφράσω τη γνώμη μου
μπροστά σε κόσμο. Το
ραδιόφωνο αισθάνομαι ότι με
προστατεύει»



 Ραδιόφωνο όχι απλώς για μία τάξη φωνών

και λόγων αλλά «για να ανάγει την ίδια

αυτή χειρονομία σε πρόβλημα πρακτικής»

 «Μιλώ σημαίνει επανεφευρίσκω αδιάκοπα

ένα νέο θέατρο, ένα βαθιά πολιτικό

θέατρο»

Michel Foucault «Ο ωραίος κίνδυνος» 

 Οι επιλογές των ραδιοφωνικών θεμάτων,

 η οικονομία του χρόνου,

 η αμεσότητα της επικοινωνίας,

 η εγρήγορση του μέσου,

 η αξία της ετοιμότητας, της αναπλαισίωσης

και ερμηνείας της πραγματικότητας, της

στιγμής και του «σημαντικού»,

 η αξιοποίηση των διαδικτυακών μέσων και

λογισμικών

συγκροτούν την αξία του μαθητικού

διαδικτυακού ραδιοφώνου στο φεστιβάλ



7ο φεστιβάλ μαθητικού ραδιοφώνου

Ανοίγουμε το κουμπί του ραδιοφώνου

Ανοίγουμε το παράθυρο της ψυχής μας

Στην Κέρκυρα, ένα μουσικό νησί 

με  ξεχωριστή ταυτότητα



Ευχαριστώ θερμά                                             



 Photo credits – πηγές :

Διαφάνειες:

 Τίτλου: λεπτομέρεια αφίσας 7ου Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου (ενσωματωμένο απόσπασμα από συλλογικό 

καλλιτεχνικό μαθητικό έργο μαθητών/τριών Δ.Σ. και Γυμνασίων Κέρκυρας. Τίτλος έργου: «Η πόλη μου»  (μικτή τεχνική 

κολάζ με ανακυκλώσιμα υλικά, διαστάσεων 2.00 m x 1.00 m)

 4,9,11: pixabay, free images

 5: ESR: Οι αφίσες των φεστιβάλ

 7: λεπτομέρεια αφίσας  7ου Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου με ενσωμάτωση αποσπάσματος από καλλιτεχνικό 

μαθητικό έργο: Κέλλυς Μέριανου και Δέσποινας Ελένης Τρίαντου του Γυμνασίου Αγίου Ιωάννη Κέρκυρας

 8: ESR: Λεπτομέρεια αφίσας της τηλεδιημερίδας, «Το διαδικτυακό ραδιόφωνο στην ψηφιακή εκπαίδευση»

 2,12,13: Παρασκευή (Βίκυ) Γκανάτσιου


