
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020-21

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΗΜ. 
ΟΜΑΔΑ

ΤΕΧΝ. 
ΟΜΑΔΑ ΜΕΝΤΟΡΑΣ ΘΕΜΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

16/03/2021 1ο Δημοτικό Σχολείο Τριλόφου 
Θεσσαλονίκης Μάκης (Θωμάς) Γιαννέλος Ιωάννα 

Μοσχίδου
Ευγένιος 
Βαρακλής

Βασίλης 
Σολιόπουλος

Στατιστική έρευνα για τα ατυχήματα στο σχολείο, θα γίνει παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων και σχολιασμός. Η έρευνα θα εκπονηθεί από τους μαθητές του 
ΣΤ1 του 1ου Δ.Σ. Τριλόφου με υπεύθυνη τη δασκάλα τους Κουτσούρα 
Πρασκευή σε συνεργασία με το εργαστήριο ΤΠΕ και υπεύθυνο τον Μάκη 
(Θωμά) Γιαννέλο ΠΕ86 Πληροφορικής

23/03/2021

Δημοτικό Σχολείο 
Κωνσταντινουπόλεως (Στρόβολος) Χριστόφορος Χριστοφόρου

Έρη 
Χριστοφορίδου, 

Στέλλα 
Πέρπερα

Συμεών 
Σιδέρης

Βασίλης 
Σολιόπουλος 

Ρεπορτάζ για τα δύο εργοστάσια παραγωγής ασφάλτου σε προάστια της 
περιοχής της πρωτεύουσας και για την κακή ποιότητα του αέρα,, η οποία 
επηρεάζει την ποιότητα ζωής ιδιαίτερα μιας συγκεκριμένης οικιστικής περιοχής, 
τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, τις οπτικές γωνίες πέντε επηρεαζόμενων 
ομάδων (ανάμεσά τους και τα παιδιά ενός Δημοτικού Σχολείου).. Χωρίζονται σε 
πέντε ομάδες: κυβέρνηση (υπουργοί, επίτροποι, πρόεδρος), επηρεαζόμενοι 
πολίτες (άρρωστοι, γονείς, κάτοικοι), επηρεαζόμενο σχολείο (Γ' Ιδαλίου), 
εργοστάσιο (εκπρόσωπος τύπου, ιδιοκτήτες, μηχανικοί) και πολιτικοί 
(βουλευτές, δημάρχοι και κοινοτάρχες). Μαγνητοφωνημένες ερωτήσεις προς τα 
παιδιά του επηρεαζόμενου σχολείου και δευτερογενείς πηγές από αρθρογραφία 
και φωτογραφικό υλικό διαμαρτυρίας.

30/03/2021 6ο Δ.Σ. Κω Άκης Θεολόγος Μαυρίδης Εύα Αλαμάνου Χαράλαμπος 
Μουρατίδης Νίκος Δημαράς

Σύνδεση της νέας γενιάς παιδιών προεφηβικής ηλικίας με το ιστορικό παρελθόν 
του σύγχρονου κοινωνικού περιβάλλοντος, που είναι ενταγμένοι. Συνέντευξη σε 
ανθρώπους τρίτης ηλικίας σχετικά με τα παιχνίδια που συνήθιζαν να παίζουν 
στα διαλείμματα στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου.

06/04/2021 1o Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Αμαλία Καραμήτρου Μαρία Γούσιου Ευγένιος 
Βαρακλής Νίκος Δημαράς

Πολυθεματική εκπομπή σύγχρονου προβληματισμού και επικαιρότητας με 
έμφαση σε θέματα αειφορίας, δικαιωμάτων και πολιτισμού , διανθισμένη με 
συνεντεύξεις μαθητών. Τα παιδιά συνομιλούν με πρόσωπα από τον χώρο της 
τέχνης, της επιστήμης και της πολιτικής. Καταγράφουν την καθημερινότητα 
τους, σχολιάζουν και προτείνουν λύσεις. Παράλληλα προσεγγίζουν κριτικά τα 
μεγάλα θέματα της εποχής μας, εκφράζουν τις σκέψεις, τις αναζητήσεις τους και 
προτείνουν λύσεις, ιδέες και προτάσεις για έναν καλύτερο κόσμο. Σοβαρά 
θέματα μιας δύσκολης εποχής με φρέσκια ματιά και αισιόδοξη διάθεση.
Η παραγωγή της εκπομπής συνδέεται τόσο με το συναφές πρόγραμμα 
Σχολικών Δραστηριοτήτων, όσο και με την κουλτούρα που έχει δημιουργήσει 
στο σχολείο μας η λειτουργία του Ομίλου Δημοσιογραφίας, Ρητορικής και 
Πολυμέσων, καθώς και η έκδοση των μαθητικών εντύπων ''Εκφράζομαι" και 
"Surf στα Νέα" με υπεύθυνη την υποφαινόμενη εκπαιδευτικό και, κυρίως, με τη 
συμμετοχή μεγάλου αριθμού μαθητών και μαθητριών, οι οποίοι παίρνουν μέρος 
με μεγάλη χαρά και δημιουργικότητα στις παραπάνω δραστηριότητες.

13/04/2021 4ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου 
Αττικής Δήμητρα Φωτοπούλου Μαρία 

Χριστάκου
Συμεών 
Σιδέρης

Βασίλης 
Σολιόπουλος

Η δράση κινείται στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος της φετινής 
χρονιάς. Τα παιδιά θα μιλήσουν για στοιχεία πολιτισμού, ιστορίας και 
περιβάλλοντος που συνθέτουν την περιοχή της διαδρομής τους από το σχολείο 
τους έως το Θησείο, έπειτα από επιτόπια παρατήρηση και έρευνα.

20/04/2021 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Αθηνών -
Γεννάδειο 

Αθήνα Κορούλη, Ευφροσύνη 
Ζαχαράτου, Ευαγγελία 
Ντούπα, Σοφία Παυλίδου

Αγγελική 
Δανάη 

Γιαννοπούλου 
Ράπτη

Χαράλαμπος 
Μουρατίδης Νίκος Δημαράς

Η θεματολογία της εκπομπής επιλέγεται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 
προγράμματος που υλοποιείται στο σχολείο μας "Σχολεία Πρέσβεις του ΕΚ", 
στη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-21. Θέμα της ραδιοφωνικής μας 
εκπομπής θα είναι η επέτειος των 40 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας 
στην ΕΕ.

11/05/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ



18/05/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ

25/05/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ


