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Λογισμικά 
ραδιοφωνικής 

παραγωγής ● Επεξεργασία ήχου
● Ζωντανή μίξη και μετάδοση
● Λογισμικό κονσόλας ήχου



Audacity

Επεξεργασία ήχου

Ελεύθερο λογισμικό επεξεργασίας ήχου. Ιδανικό για:

● Ηχογραφήσεις
● Δημιουργία σποτ
● Επεξεργασία ηχητικού εκπομπής



Audacity

Audacity (Επεξεργασία ήχου)



Mixxx

Ζωντανή μίξη και μετάδοση

Ελεύθερο λογισμικό για ζωντανή μίξη ήχου και 
μετάδοση (DJing). Ιδανικό για:

● Παραγωγή και ηχογράφηση εκπομπής 
● Ζωντανή μετάδοση εκπομπής

Δημιουργία εκπομπής με ΕΝΑ μόνο λογισμικό !

Παραγωγή σε πραγματικές συνθήκες.



Audacity

Mixxx (Ζωντανή μίξη και μετάδοση)



Virtual Audio 
Cable

Εικονική κάρτα ήχου

Δωρεάν λογισμικό για την ανακατεύθυνση των 
εισόδων και εξόδων ήχου του υπολογιστή. Ιδανικό 
για:

● Για την εξ αποστάσεως ηχογράφηση και 
παραγωγή εκπομπής

● Σύνδεση Webex, Skype, Zoom με το Audacity 
και το Mixxx

● Εύκολη δημιουργία εκπομπών  μέσω 
διαδικτύου χωρίς την φυσική παρουσία



Audacity

Virtual Audio Cable (Εικονική κάρτα ήχου)



Οι εφαρμογές 
του European 
School Radio

Πρωτότυπο λογισμικό που έχει 
σχεδιαστεί  από το Τεχνικό Τμήμα 
της Επιστημονικής Εταιρείας και 
αναπτυχθεί αποκλειστικά για τις 
ανάγκες της λειτουργίας του 
μαθητικού ραδιοφώνου και των 
δράσεων του.



Η διαδικτυακή 
πλατφόρμα Σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου από το European School 

Radio έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
εκπαιδευτικών για: 

1. Aυτοματοποίηση της διαδικασίας κράτησης, 
μεταφόρτωσης, αναπαραγωγής και αναζήτησης 
εκπομπών

2. Eπιμόρφωση και Yποστήριξη
3. Eπικοινωνία μέσω μιας online Kοινότητας



Η διαδικτυακή πλατφόρμα



Η διαδικτυακή πλατφόρμα (Αυτοματοποιημένο σύστημα κρατήσεων)



Η διαδικτυακή πλατφόρμα (Πρόγραμμα εκπομπών)



Η διαδικτυακή πλατφόρμα (web radio player)



Η διαδικτυακή πλατφόρμα (Αρχείο Podcasts)



Η διαδικτυακή πλατφόρμα (Εκπαιδευτικό Υλικό)



Η διαδικτυακή πλατφόρμα (Κοινότητα)



Η εφαρμογή (app) 
για κινητές 
συσκευές Android

Εφαρμογή με μοναδικές δυνατότητες σε σχέση με 
αντίστοιχες εφαρμογές web radio. 

Εξελίσσεται συνεχώς ενσωματώνοντας νέα 
χαρακτηριστικά

 



Η εφαρμογή (app) για κινητές συσκευές Android



Σύστημα 
αξιολόγησης 
μαθητικού 
διαγωνισμού 
“Καν’ το ν’ ακουστεί”

Η μόνη αντίστοιχη εφαρμογή αυτοματοποίησης της 
αξιολόγησης μαθητικών διαγωνισμών που 
εξασφαλίζει:

● Αδιάβλητη και αξιόπιστη διαδικασία 
● Παράλληλη αξιολόγηση από κριτές και μαθητές  
● Αυτόματη έκδοση αποτελεσμάτων



Σύστημα αξιολόγησης μαθητικού διαγωνισμού “Καν’ το ν’ ακουστεί”



Σύστημα 
διαχείρισης 
ζωντανών 
εκπομπών

Δίνει την δυνατότητα για ζωντανή μετάδοση 
εκπομπών των ραδιοφωνικών ομάδων των σχολείων 
στον αέρα του European School Radio, εκδίδοντας 
κωδικούς σύνδεσης για την ραδιοφωνική ροή του 
ραδιοφώνου.



Σύστημα διαχείρισης ζωντανών εκπομπών



Άλλοι ιστότοποι 
μας Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί ιστότοποι  για να 

εξυπηρετήσουν τις δράσεις του μαθητικού 
ραδιοφώνου



Ιστότοπος Διαγωνισμού “Καν’ το ν’ ακουστεί” 
(contest.europeanschoolradio.eu)



Ιστότοπος Μαθητικού Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου 
(fest.europeanschoolradio.eu)



Ιστοσελίδες εκπαιδευτικών προγραμμάτων



Ιστότοπος Επιστημονικής Εταιρίας
(society.europeanschoolradio.eu)



Social Radio 2.0

η επόμενη μέρα του μαθητικού 
ραδιοφώνου

Βρισκόμαστε ήδη σε φάση σχεδίασης της επόμενης 
γενιάς των εφαρμογών μας (διαδικτυακών και 
mobile) με στόχο την δημιουργία ενός σύγχρονου 
social media για νέους βασισμένο στο podcast και 
ταυτόχρονα ενός πλούσιου Αποθετηρίου 
Εκπαιδευτικού Υλικού για την ενσωμάτωση του web 
radio και του podcast στην εκπαιδευτική διαδικασία.



Καλή 
ραδιοφωνική 
συνέχεια...

Σας περιμένουμε στο εργαστήριο παραγωγής ραδιοφωνικής
εκπομπής για το European School Radio (11:00, 12:00, 14:45)


