
 
Αγαπητές συναδέλφισσες και  αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας στο βιωματικό 

εργαστήριο παραγωγής ραδιοφωνικού μηνύματος – εκπομπής που 

διοργάνωσε το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής και να σας δώσουμε συγχαρητήρια 

για τις πολύ εύστοχες και πρωτότυπες δημιουργίες σας! Θέλουμε να 

πιστεύουμε ότι είστε έτοιμοι να δώσετε το μικρόφωνο στους μαθητές σας 

και να δυναμώσετε τη φωνή τους!!! 
 

Σε συνέχεια του εργαστηρίου, σάς στέλνουμε εδώ τους συνδέσμους των 

Φύλλων εργασίας που χρησιμοποιήσαμε, ένα βιντεάκι με τις 

φωτογραφίες που τραβήχτηκαν, καθώς και τους συνδέσμους με τις 

παραγωγές σας, δηλαδή τα σποτάκια που ηχογραφήσατε!!! 
 

Φύλλα εργασίας: ΦΕ_1, ΦΕ_2 
 

Φύλλα εργασίας για την παραγωγή μηνύματος: ΦΕ_1, ΦΕ_2, ΦΕ_3, ΦΕ_4, 
ΦΕ_5, ΦΕ_6 

 
Βίντεο: Εργαστήριο Δημιουργίας Ραδιοφωνικού Μηνύματος 

 
Σποτάκια: Ομάδα 1, Ομάδα 2, Ομάδα 3, Ομάδα 4, Ομάδα 5, Ομάδα 6, 
Ομάδα_7 

 
Θα θέλαμε την άδειά σας για να δημοσιεύσουμε στις ιστοσελίδες: του 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ., του European School Radio και της επιμορφώτριας  Δηλαβέρη 

Βασιλείας (https://vdilaveri.gr/,) το βιντεάκι και τα σποτάκια, χωρίς βέβαια 

τα στοιχεία του κάθε συμμετέχοντα. Αν κάποιος έχει αντίρρηση, 

παρακαλούμε να μας ενημερώσει με μήνυμα στο email: 

europeanschoolradio.info@gmail.com το αργότερο μέχρι το Σάββατο 

26/1/2019, στις 13:00. 
 

Από τα σύντομα ηχογραφημένα μηνύματα που δημιούργησαν οι ομάδες 
μάς λείπει το τελικό της ομάδας 5 με τις παροιμίες, γι’ αυτό εδώ θα το 
ακούσετε χωρίς μουσική. Αν όμως ή ομάδα έχει κρατήσει το τελικό σε 
κάποιο αποθηκευτικό χώρο,  ας μας το στείλει για να το συμπεριλάβουμε 
ολοκληρωμένο.   

Καθώς θα ετοιμάζετε την εγγραφή σας στην πλατφόρμα, τις ομάδες 
των μαθητών σας και τις πρώτες σας εκπομπές, πιθανόν να χρειαστείτε 
βοήθεια. Μπορείτε να βοηθηθείτε από την Υποστήριξη της ιστοσελίδας 
του European School Radio και τα εγχειρίδια οδηγιών χρήστη εδώ, από το 
forum της πλατφόρμας ανεβάζοντας την ερώτησή σας εδώ και με 
εγγραφή σας στην ομάδα που δημιουργήσαμε ειδικά για εσάς εδώ: 
Εκπαιδευτικοί του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής!  Επίσης, μπορείτε αν επιθυμείτε 
να εγγραφείτε μέλη στην επιστημονική μας εταιρία, δηλαδή να 
συμμετάσχετε σε μια κοινότητα με κέφι και δημιουργικότητα και να 
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συναποφασίζουμε για τις δράσεις του μαθητικού Ραδιοφώνου!!! Πληροφορίες 
εδώ: http://www.esradiosociety.eu/ από την επιλογή «Εταιρία» και «Εγγραφή 
νέων Μελών» 

Τέλος, όπως υποσχεθήκαμε, μπορούμε, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από 

το σχολείο σας να κανονίσουμε μια συνάντηση και να σας βοηθήσουμε από 

κοντά ή μέσω skype κλπ, στα πρώτα σας βήματα.  Επικοινωνία στο email: 

europeanschoolradio.info@gmail.com με θέμα «Υπόψη Βασιλείας»  

ή μέσω της ιστοσελίδας  της κ. Βασιλείας Δηλαβέρη:  https://vdilaveri.gr/ . 

Χαρείτε το βίντεο με τις φωτογραφίες και τα σποτάκια σας, 

ενημερώστε μας αν μπορούμε να τα ανεβάσουμε στις ιστοσελίδες που 

αναφέραμε παραπάνω και είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε στα πρώτα 

σας βήματα!!! 
 

Περιμένουμε νέα σας 
 

Νίκος Καμήλος 
 

Δημήτρης Καλαϊτζίδης 
 

Βασιλεία Δηλαβέρη 
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