
Παρουσίαση του Ομίλου  

 

Σχολ. έτος  

2017-2018 

Δημοσιογραφίας ,  M.M.E. & 

Ραδιοφώνου  Μαθητές/τριες:  

 Χρύσα Μανδαμαδιώτου, Β΄τάξη       

 Μαριλία Λακόμπ, Β΄τάξη  

  Αφροδίτη Πιτσιλαδή, Β΄τάξη  

 Ευαγγελία-Θεοδώρα Λάμπρου, Β΄τάξη  

 Κάργα Μαριέτα, Β΄ τάξη 

 Κουκούλα Παρασκευή, Β΄ τάξη 

 Γρημάνη Ευφημία, Α΄τάξη  

 Κακούρη Νικολίνα , Α΄τάξη  

 Μαθιουδάκη Ελπίδα , Α΄τάξη  

 Ζαχαράκης Μανώλης, Α΄ τάξη 

 Σουφλιάς Κωνσταντίνος , Α΄τάξη  

 Τζαννής Ταξιάρχης, Α΄ τάξη 

 Κολοκυθάς Αθανάσιος, Γ΄ τάξη 

Υπεύθυνοι Καθηγητές:         Αναγνώστου Ιωάννης, ΠΕ02 

          Νείρος Αντώνιος, ΠΕ86 



Όμιλος  Μ.Μ.Ε. –  Δημοσιογραφίας & 

Ραδιοφώνου  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 

 να μάθουμε να αυτενεργούμε και να δίνουμε δημιουργικές διεξόδους 

στα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες μας.  

 να καλλιεργήσουμε το γραπτό και τον προφορικό λόγο  και να 

μάθουμε να συγγράφουμε, να οργανώνουμε και να παρουσιάζουμε 

μια ραδιοφωνική εκπομπή.  

 να αναπτύξουμε προσωπική και συλλογική ευθύνη ως μέλη μιας 

ομάδας .  



Ο όμιλος Μ.Μ.Ε. –  Δημοσιογραφίας & Ραδιοφώνου:  

 Παρείχε ερεθίσματα και μας έδωσε την δυνατότητα  για την 
αναζήτηση τρόπων έκφρασης και επικοινωνίας μέσω του 
διαδικτυακού ραδιόφωνου, ώστε στο μέλλον ως ενήλικες  να  
συμμετέχουμε στα κοινά και να γίνουμε «ενεργοί πολίτες».  

 Ανέπτυξε την αυτενέργειά μας σε θέματα που μας ενδιέφεραν   
και συνδέονταν με την καθημερινή ενασχόληση μας (σχολικός 
εκφοβισμός, πρότυπα, hoax, κακοποίηση των ζώων, υγιεινή 
διατροφή, το εκπαιδευτικό σύστημα, το σχολιασμό 
κινηματογραφικών ταινιών, κ.α.) ενώ παράλληλα δόθηκε η 
δυνατότητα βελτίωσης και ενίσχυσης της επικοινωνίας μας 
τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο χώρο.  

 Τέλος, ο συγκεκριμένος όμιλος μας έδωσε την δυνατότητα να 
γνωρίσουμε εναλλακτικούς τρόπους δημιουργικής ενασχόλησης 
στον ελεύθερο χρόνο μας.   

 

 

 

 

 

Γενικοί Διδακτικοί – Μαθησιακοί Στόχοι  



Οι συναντήσεις μας γινόταν κάθε Τρίτη από τις 13:40 μέχρι τις 15:30.  

Το μοντάζ των εκπομπών γινόταν από τους/τις μαθητές/τριες που συμμετείχαν στον όμιλο. 

Ο καθηγητής Πληροφορικής του σχολείου, κ. Νείρος Αντώνιος, αναλάμβανε να ανεβάζει τις 

μαγνητοφωνημένες ραδιοφωνικές εκπομπές στον European School Radio. Οι εκπομπές μας, με 

τίτλο «Radio Island», μεταδίδονται την κάθε Τετάρτη, από τις 20:00 μέχρι τις 21:00. 

 

1
η
  Ραδιοφωνική  Εκπομπή:  υγεία, την άθληση, διάφορα εκπαιδευτικά θέματα, το 

σχολιασμό κινηματογραφικών ταινιών!  

2
η
  Ραδιοφωνική  Εκπομπή: την παχυσαρκία, τα βιβλία που άλλαξαν τον κόσμο, το 

σχολιασμό κινηματογραφικών ταινιών, το σεξισμό, το πρόγραμμα Erasmus+ του 

σχολείου μας 

3
η
 Ραδιοφωνική  Εκπομπή:  το ποδήλατο ως μέσο μετακίνησης, τα κατοικίδια ζώα, το 

σχολιασμό κινηματογραφικών ταινιών, αξιοπερίεργα γεγονότα  

4
η
 Ραδιοφωνική  Εκπομπή:  Χριστουγεννιάτικη Εκπομπή 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  



5
η
  Ραδιοφωνική  Εκπομπή:  αθλητικά, βιβλία, σχολιασμό κινηματογραφικών ταινιών, 

αξιοπερίεργα γεγονότα! 

6
η
  Ραδιοφωνική  Εκπομπή:  η βαθμοθηρία, τα αθλητικά για σχολικούς αγώνες, ο 

σχολιασμός ταινιών που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, τα τουρκοκρατούμενα νησιά 

(όπως η Ίμβρος και η Τένεδος), οι αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος, ένα θέμα για τις σχολικές στολές 

 

7
η
 Ραδιοφωνική  Εκπομπή:  εκπαιδευτικά θέματα, το σχολιασμό κινηματογραφικών 

ταινιών, μια ματιά πίσω στο χρόνο 

8
η
 Ραδιοφωνική  Εκπομπή:  τα αξιοπερίεργα, τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, την 

κυκλοφοριακή αγωγή, το σχολιασμό κινηματογραφικών ταινιών, τα τατουάζ 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  



9
η
 Ραδιοφωνική  Εκπομπή:  τα πασχαλινά έθιμα σε διάφορα μέρη του κόσμου και της 

Ελλάδας, τη διατροφή για το Πάσχα, ιδέες για να βάψετε τα πασχαλινά αυγά σας, τι 

σημαίνει η κάθε μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας 

10
η
  Ραδιοφωνική  Εκπομπή:  μία 20λεπτη συνέντευξη από τον Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Στέφανο Γκρίτζαλη, ένα θέμα για τις μέλισσες, τρεις 

ανακοινώσεις (μία συγχαρητήρια ανακοίνωση για τη διάκριση μαθητριών του σχολείου 

μας στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φιλοσοφικού Δοκιμίου 2018, μία για το θάνατο του 

Avici και μία για την 5νθήμερη εκδρομή του Πειραματικού ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης στην Ήπειρο) 

 

11
η
 Ραδιοφωνική Εκπομπή: Αθλητικά, απόψεις των μελών του ομίλου για τα χρόνια στο 

Λύκειο και τις εμπειρίες από τον Όμιλο, Υπεριώδης ακτινοβολία, εξετάσεις και τρόποι 

οργάνωσης αυτών 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  



 Στο πίνακα του εργαστηρίου, σχεδιάζαμε το σενάριο το οποίο 

ανεβάζαμε στη συνέχεια στη κλειστή ομάδα στο FB και στη 

συνέχεια δουλεύαμε και από το σπίτι μας.  

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 



Συμμετοχή με σποτ στο Μαθητικό Ραδιοφωνικό 

Διαγωνισμό «Κάν’ το ν’ Ακουστεί 2018» 

http://europeanschoolradio.eu/uploads/PRODUCTIONS/2015-2016/Shows/Special/Kanto na akoustei - Ixitiko Minuma Katoikoi olis Peiramatiko Geniko Lukeio Mutilinis tou Panepistimiou Aigaiou.mp3
http://europeanschoolradio.eu/uploads/PRODUCTIONS/2015-2016/Shows/Special/Kanto na akoustei - Ixitiko Minuma Katoikoi olis Peiramatiko Geniko Lukeio Mutilinis tou Panepistimiou Aigaiou.mp3
http://europeanschoolradio.eu/uploads/PRODUCTIONS/2015-2016/Shows/Special/Kanto na akoustei - Ixitiko Minuma Katoikoi olis Peiramatiko Geniko Lukeio Mutilinis tou Panepistimiou Aigaiou.mp3
http://europeanschoolradio.eu/uploads/PRODUCTIONS/2015-2016/Shows/Special/Kanto na akoustei - Ixitiko Minuma Katoikoi olis Peiramatiko Geniko Lukeio Mutilinis tou Panepistimiou Aigaiou.mp3
http://europeanschoolradio.eu/uploads/PRODUCTIONS/2015-2016/Shows/Special/Kanto na akoustei - Ixitiko Minuma Katoikoi olis Peiramatiko Geniko Lukeio Mutilinis tou Panepistimiou Aigaiou.mp3
http://europeanschoolradio.eu/uploads/PRODUCTIONS/2015-2016/Shows/Special/Kanto na akoustei - Ixitiko Minuma Katoikoi olis Peiramatiko Geniko Lukeio Mutilinis tou Panepistimiou Aigaiou.mp3
http://europeanschoolradio.eu/uploads/PRODUCTIONS/2015-2016/Shows/Special/Kanto na akoustei - Ixitiko Minuma Katoikoi olis Peiramatiko Geniko Lukeio Mutilinis tou Panepistimiou Aigaiou.mp3
http://europeanschoolradio.eu/uploads/PRODUCTIONS/2015-2016/Shows/Special/Kanto na akoustei - Ixitiko Minuma Katoikoi olis Peiramatiko Geniko Lukeio Mutilinis tou Panepistimiou Aigaiou.mp3
http://europeanschoolradio.eu/uploads/PRODUCTIONS/2015-2016/Shows/Special/Kanto na akoustei - Ixitiko Minuma Katoikoi olis Peiramatiko Geniko Lukeio Mutilinis tou Panepistimiou Aigaiou.mp3
http://europeanschoolradio.eu/uploads/PRODUCTIONS/2015-2016/Shows/Special/Kanto na akoustei - Ixitiko Minuma Katoikoi olis Peiramatiko Geniko Lukeio Mutilinis tou Panepistimiou Aigaiou.mp3


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 



 Την Τετάρτη 21/02/2018 και ώρα 12:45 με 14:30, 

μαθητές/τριες  του Πειραματικού ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου μαζί με τους εκπαιδευτικούς 

Αναγνώστου Ιωάννη ΠΕ02 και Νείρο  Αντώνιο ΠΕ19 

επισκέφτηκαν την ΕΡΑ Αιγαίου στο πλαίσιο του Ομίλου 

Δημοσιογραφίας Μ.Μ.Ε. και Ραδιοφώνου και μαγνητοφώνησαν 

την 1η τους Ραδιοφωνική Εκπομπή για το Πρόγραμμα «Κάνε 

την Εκπομπή σου» που μεταδόθηκε το Σάββατο 24/02/2018 

και ώρα 09:00 –  11:00. 

ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΕ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΡΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  



o Στο τεχνικό κομμάτι  

  Μαριλία  Λακόμπ  

o Ακούσαμε τις φωνές των :  

 Μαριλία  Λακόμπ, Χρύσα Μανδαμαδιώτου ,  Αφροδίτη Πιτσιλαδή ,  

Ευαγγελία -Θεοδώρα Λάμπρου, Μαριέττα Κάργα, Κωνσταντίνου 

Σουφλιά, Ελπίδα Μαθιουδάκη, Ευφημία Γρημάνη, Μανώλη 

Ζαχαράκη ,  Κάργα Μαριέττα,  Κουκούλα Παρασκευή  

 

o Οι Καθηγητές μας :   

 Αντώνιος Νείρος  ΠΕ86, Ιωάννης Αναγνώστου ΠΕ02  

 

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ : 



Όλες οι εκπομπές μας έχουν αποθηκευθεί και μπορείτε να τις 

ακούσετε μαγνητοσκοπημένες στις παρακάτω δύο διευθύνσεις:  

 

• Ιστολόγιο  Πειραματικού ΓΕ.Λ.  Μυτιλήνης του Παν/μίου  Αιγαίου  

https://goo.gl/8oTFMx  

• Σελίδα του European School Radio  

http://europeanschoolradio.eu/podcast/   

 

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ 

ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

https://goo.gl/8oTFMx
https://goo.gl/8oTFMx
https://goo.gl/8oTFMx
http://europeanschoolradio.eu/podcast/


 

 Αποκτήσαμε την ικανότητα να θέτουμε στόχους, ερωτήματα 

και να επιλέγουμε πληροφορίες,  να τις επεξεργαζόμαστε ώστε 

να τις χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά.   

 Μάθαμε να σχεδιάζουμε, να συγγράφουμε, να οργανώνουμε 

και να συνθέτουμε μια ραδιοφωνική εκπομπή, μέσω της 

συγγραφής του σεναρίου και επιλέγοντας την κατάλληλη 

μουσική.  

 Μάθαμε να χρησιμοποιούμε το ραδιόφωνο ως  εναλλακτικό 

μέσο επικοινωνίας, ενημέρωσης (πολιτική, κοινωνική , 

πολιτιστική), ψυχαγωγίας  και γενικά ενασχόλησης του 

ελεύθερου χρόνου.  

 Καλλιεργήσαμε την κριτική ικανότητα και σκέψη μας.   

 

Αποτελέσματα 



Όμιλος Μ.Μ.Ε. – Δημοσιογραφίας & 

Ραδιοφώνου 

 

Σχολ. Έτος 2017-18 

 



Σας ευχαριστούμε!!! 


