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Περίληψη 

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με τίτλο: «Ραδιόφωνο και Εκπαίδευση: Απόψεις 

εκπαιδευτικών για τη συμβολή του European School Radio στην εκπαιδευτική διαδικασία» 

αποτελεί μία πρωτότυπη ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο σε εκπαιδευτικούς, που 

συμμετέχουν στο Μαθητικό Ραδιόφωνο το σχολικό έτος 2016-17, και καλύπτουν 

αντιπροσωπευτικά την ελληνική επικράτεια. Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσει την 

επίδραση του European School Radio στα κίνητρα μάθησης των μαθητών τους και τη 

δυναμική του ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη διδακτική πράξη. Οι σύγχρονες θεωρίες 

μάθησης, σε συνδυασμό με το θεωρητικό πλαίσιο του Γραμματισμού στα Μέσα και στην 

Πληροφορία, επικυρώνουν τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία επιβεβαιώνουν τη 

θετική συσχέτιση του ραδιοφώνου με τα κίνητρα μάθησης και αναδεικνύουν το ραδιόφωνο 

ως ένα μοναδικό εκπαιδευτικό εργαλείο στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, όπου 

οι μαθητές ως δημιουργοί ραδιοφωνικού περιεχομένου εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία 

της μάθησης και καλλιεργούν τις κρίσιμες ικανότητες του πολίτη του 21ου αιώνα.  

Λέξεις- κλειδιά: Μαθητικό Ραδιόφωνο, European School Radio, κίνητρα μάθησης, 

εκπαιδευτικό εργαλείο, Γραμματισμός στα Μέσα και στην Πληροφορία, ικανότητες 21ου 

αιώνα 
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Abstract 

The postgraduate diploma thesis entitled "Radio and Education: Teachers' Views on the 

Contribution of European School Radio to the Educational Process" is an original quantitative 

survey, using questionnaire as research tool, which address teachers who participated in First 

Student Radio in the school year 2016-17, as a representative sample for the Greek territory. 

The aim of the study is to investigate the influence of European School Radio on the motivation 

of learning of their pupils and its potential as an educational tool in education. Modern 

learning theories, in combination with the theoretical framework of Media and Information 

Literacy, validate the results of the research that confirm the positive association of radio with 

learning motives and highlight radio as a unique educational tool in Greek educational reality 

, where students as producers of pure radio content are actively involved in the learning 

process and cultivate the critical competences-skills- of the 21st century citizen. 

Key-words: Student Radio, European School Radio, motivation in education, educational tool, 

Media and Information Literacy, 21st skills 
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Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία αφενός μελετά το ραδιόφωνο, ως εν δυνάμει εκπαιδευτικό εργαλείο, 

με τη μορφή που έχει στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, αφετέρου ερευνά την 

πιθανή επίδραση στα κίνητρα μάθησης στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία. Η εργασία 

είναι δομημένη σε δύο μέρη.  

Το πρώτο μέρος είναι το θεωρητικό, το οποίο περιέχει τα Κεφάλαια: «Μάθηση στον 21ο 

αιώνα», «Κίνητρα, ως παράγοντες κινητοποίησης στη μάθηση», «Γραμματισμός στα Μέσα 

και στην Πληροφορία», «Ραδιόφωνο και Εκπαίδευση» και «Μαθητικό Ραδιόφωνο».  

Στο πρώτο κεφάλαιο, αναφέρονται οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης με έμφαση τον μαθητή 

και η ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση στη μαθησιακή διαδικασία που θα ερμηνεύσει 

αργότερα και τα κίνητρα μάθησης.   

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αρχικά αναλύονται οι κατηγοριοποιήσεις των κινήτρων μάθησης, ως 

καθοριστικοί παράγοντες στην κινητοποίηση των μαθητών, οι οποίες αξιοποιούνται στην εν 

λόγω εργασία για να εξετάσουν την πιθανή ενίσχυση των κινήτρων από τη χρήση του 

Μαθητικού Ραδιοφώνου στην τάξη. Έπειτα, περιγράφεται η επιλεγμένη θεωρία κινήτρων, η 

Θεωρία του Αυτοπροσδιορισμού, με γνώμονα την οποία επιχειρείται η ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων της έρευνας.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται εκτενής αναφορά στον Γραμματισμό στα Μέσα και στην 

Πληροφορία, λαμβάνοντας υπόψη την τάση στην καλλιέργεια νέων ειδών γραμματισμού στη 

σχολική εκπαίδευση, η παιδαγωγική αξία του οποίου τεκμηριώνεται από διεθνή κυρίως 

βιβλιογραφία. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται ανασκόπηση στην ιστορία του ραδιοφώνου στην εκπαίδευση 

και επιχειρείται να τοποθετηθεί στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα με τη νέα 

αρχιτεκτονική και τους νέους σκοπούς που εξυπηρετεί.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο, καταγράφεται η περίπτωση του Μαθητικού Ραδιοφώνου, ως μία 

καινοτόμα δράση που ξεκίνησε από ελληνικά σχολεία, η οποία προσφέρεται ως εργαλείο 

μέσω διαδικτύου σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι 

εκτενές, διότι αποτελεί την εννοιολογική αποσαφήνιση του κύριου όρου της έρευνας και 

σκοπεύει να δώσει μια πλήρη εικόνα για το πλαίσιο και τη λειτουργία του.  

Το δεύτερο μέρος της εργασίας είναι το ερευνητικό, το οποίο περιέχει τη διαδικασία της 

έρευνας που διεξήχθη σε Έλληνες εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο Μαθητικό 

Ραδιόφωνο το σχολικό έτος 2016-17 προσπαθώντας να διερευνηθεί η άποψή τους για τη 

συσχέτιση του Μαθητικού Ραδιοφώνου με τα κίνητρα μάθησης, καθώς και για τη 

σημαντικότητά του ως εκπαιδευτικό εργαλείο.  

Τα κεφάλαια που εντάσσονται στο ερευνητικό μέρος, ακολουθούν τη μεθοδολογία 

εκπαιδευτικής έρευνας και περιλαμβάνουν τη στοχοθεσία της έρευνας, την αναγκαιότητα 
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και την πρωτοτυπία, τα ερευνητικά ερωτήματα και τις ερευνητικές υποθέσεις, το 

μεθοδολογικό πλαίσιο, την περιγραφή του ερευνητικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε, 

και συγκεκριμένα του ερωτηματολογίου, την ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων και, 

τέλος, τα συμπεράσματα και τις προτάσεις.  

Πιο συγκεκριμένα, ύστερα από την θεωρητική ανάλυση του πρώτου μέρους για τους όρους 

του Μαθητικού Ραδιοφώνου και των κινήτρων μάθησης, αναλύθηκε το πλαίσιο της έρευνας 

σύμφωνα με το οποίο προέκυψαν να ερευνητικά ερωτήματα που θέτουν τον 

προβληματισμό εάν το Μαθητικό Ραδιόφωνο επιδρά στα κίνητρα μάθησης και εάν μπορεί 

να αξιοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών. Γίνεται μία 

ανασκόπηση στις σχετικές έρευνες που σχετίζονται με τα κίνητρα και το ραδιόφωνο στην 

εκπαίδευση για να πλαισιωθεί επαρκώς η μεθοδολογία σχεδιασμού και ανάπτυξης του 

ερωτηματολογίου, το οποίο είναι χωρισμένο σε πέντε ενότητες και περιέχει είκοσι 

ερωτήσεις. Στη συνέχεια, η εκτενής παρουσίαση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι υπάρχει 

θετική συσχέτιση μεταξύ Μαθητικού Ραδιοφώνου και κινήτρων μάθησης, ενώ ενθαρρυντικά 

αποδεικνύονται τα δεδομένα από τις απαντήσεις για την αξία του ραδιοφώνου στη 

σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη. Τέλος, τα συμπεράσματα συνοψίζουν τα αποτελέσματα και 

συγκρίνουν τα ευρήματα με αντίστοιχες αναφορές από τη βιβλιογραφία και τη θεωρία. Οι 

προτάσεις αναφέρουν ότι η έρευνα δύναται να επεκταθεί, εφόσον το πεδίο μελέτης είναι 

μεγάλο και δεν έχει ερευνηθεί μέχρι στιγμής.  
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Μάθηση στον 21ο αιώνα 

Στη σύγχρονη κοινωνία του 21ου αιώνα, η μάθηση προσαρμόζεται στο νέο πλαίσιο και, 

διατηρώντας χαρακτηριστικά από τις αρχές που διέπουν τις κοινωνικοπολιτισμικές και 

κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης, δημιουργεί νέες προσεγγίσεις για να ερμηνευτεί η 

συμπεριφορά του μαθητευόμενου στη διαδικασία της κατάκτησης της γνώσης. Οι 

κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση σε όλες τις μορφές 

της και επομένως ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένος, 

έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευομένων και, γενικότερα, η 

κοινωνική αλληλεπίδραση. Η ανακαλυπτική μάθηση και το μαθητοκεντρικό μοντέλο 

διδασκαλίας ικανοποιούνται με τη χρήση άλλων Μέσων και η ερμηνεία μπορεί να επιτευχθεί 

από νέες θεωρίες μάθησης. 

Ένα αντίστοιχο θεωρητικό πλαίσιο δίνει η θεωρία διαδικτυακής συνεργατικής μάθησης, η 

οποία βασίζεται στη ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου και προέκυψε σε συνδυασμό με την 

κονστρουκτιβιστική προσέγγιση μάθησης (online collaborative learning theory). Η Harasim 

(2012) χαρακτηρίζει τη διαδικτυακή συνεργατική μάθηση ως ένα μοντέλο μάθησης, το οποίο 

προσφέρεται στους μαθητευόμενους που οικοδομούν νέα γνώση, εφευρίσκουν, αναζητούν 

μεθόδους, καινοτομούν και μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν μέσα από την ενθάρρυνση για 

συνεργασία με άλλους μαθητευόμενους. Η πορεία της ανακάλυψης της γνώσης οδηγεί στη 

νέα γνώση, η οποία είναι απαραίτητη για την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη 

αποφάσεων. Η συνεργατική μάθηση μέσω διαδικτύου επεξηγεί τους ρόλους των 

μαθητευόμενων στη διαδικασία της γνώσης, αλλά τονίζει και τον ρόλο του εκπαιδευτικού 

ως διευκολυντή και εμψυχωτή στην κοινότητα της γνώσης (Harasim, 2012). 

Ο Κονεκτιβισμός, αποτελεί επίσης μια από τις πιο σύγχρονες θεωρίες μάθησης στην 

ψηφιακή εποχή, που εντοπίζεται, επίσης, με τον όρο Διασυνδεδεμένη Μάθηση.  Θεμελιωτές 

της θεωρίας είναι οι Siemens & Downes (Siemens, 2005); (Downes, 2006), οι οποίοι 

προσφέρουν ένα νέο πλαίσιο για τη μάθηση στην ψηφιακή εποχή. Ενσωματώνονται αρχές 

που έχουν διερευνηθεί για το χάος, τα δίκτυα, καθώς και τις θεωρίες της αυτοοργάνωσης 

και της πολυπλοκότητας. Κύριά του θέση είναι ότι η γνώση είναι κατανεμημένη σε ένα 

δίκτυο συνδέσμων και η μάθηση βασίζεται στη δυνατότητα κατασκευής και διάσχισης αυτών 

των δικτύων (Personal Learning Network PLN). Μία από τις βασικές αρχές του Κονεκτιβισμού 

είναι ότι η δημιουργία και η διατήρηση συνδέσεων είναι απαραίτητες για την υποστήριξη 

συνεχούς μάθησης. Μέσω των συνδέσεων, εξαπλώνεται το δίκτυο μάθησης του μαθητή και 

ανάλογα με τις ανάγκες του ο μαθητής μπορεί να αλλάξει τις συνδέσεις που αξιοποιεί. Για 

να επιτευχθεί η επικαιροποιημένη γνώση χρειάζεται ο μαθητής  να βρίσκεται σε μια διαρκή 
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αναζήτηση κόμβων πληροφοριών, προσπαθώντας να προσαρμόσει το δίκτυο στις 

προσωπικές του εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Οι νέες θεωρίες μάθησης εφαρμόζονται πρώτιστα στο περιβάλλον του σχολείου, στο οποίο 

ανεξαρτήτως εποχής αναπτύσσονται οι συνδέσεις με τους εκπαιδευτικούς, με τους 

συνομιλήκους, και εκτός από τον σκοπό της ανάπτυξης της επιφανειακής και βαθιάς δομής 

της διδασκαλίας το σχολικό περιβάλλον οφείλει κυρίως να εκπληρώνει τον κοινωνικό σκοπό 

της μάθησης. Μία εκπαιδευτική προσέγγιση με ανάλογη στοχοθεσία και πλαίσιο 

εφαρμογής, αποτελεί η εγκαθιδρυμένη- καταστασιακή διδασκαλία,  ο προσανατολισμός της 

οποίας είναι η διδασκαλία ως πλαίσιο διέγερσης της ανάπτυξης, δίνεται έμφαση στον 

μαθητή και στη δράση και χαρακτηρίζεται από τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του 

(Schaumburg, 2003 όπως αναφέρεται στους (Σοφός & Kron, 2010)) 

Η κοινωνικο- συναισθηµατική ανάπτυξη των μαθητών αποτελεί έναν από τους 

πρωταρχικούς σκοπούς του σχολείου, ως το περιβάλλον στο οποίο οι µαθητές περνούν ένα 

σηµαντικό µέρος της παιδικής ηλικίας τους, εκτός από το να βιώνουν την ακαδηµαϊκή 

επίδοση. Συνεπώς, το πλαίσιο της τάξης λειτουργεί, όχι µόνο ως ένας εκπαιδευτικός χώρος, 

αλλά και ως ένα ισχυρό πλαίσιο κοινωνικής µάθησης (Raufelder et al., 2012). Οι κοινωνικές 

σχέσεις που αναπτύσσονται εντός του σχολικού πλαισίου, όπως μεταξύ μαθητών ή 

εκπαιδευτικού- μαθητή συμβάλουν στην υγιή προσωπική ανάπτυξη και την 

κοινωνικοποίηση καθώς και στην ενίσχυση των κινήτρων μάθησης και την ακαδηµαϊκή 

επίδοση (Raufelder et al., 2012). Σύμφωνα με µελέτες, υπάρχει σημαντική επίδραση των 

σχέσεων μεταξύ των μαθητών στην κοινωνική εµπλοκή και στα σχολικά κίνητρα (Raufelder 

et al., 2012).  

Σύμφωνα με τις Πολυχρόνη & Καμπυλαυκά, υποστηρίζεται ότι τα εσωτερικά κίνητρα των 

μαθητών για το σχολείο και, κατ’ επέκταση, για τη μάθηση αποτελούν καθοριστικό 

παράγοντα της σχολικής εμπλοκής. Τα κίνητρα περιλαμβάνουν τόσο τον προσανατολισμό 

στόχων των μαθητών, όσο και τις αιτιακές αποδόσεις στις οποίες αυτοί προβαίνουν. 

Τονίζουν, επίσης, ότι τα κίνητρα αποκτούν βαρύνουσα σημασία ιδιαίτερα όταν αφορούν 

ειδικές ομάδες όπως τα παιδιά με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής. 

Το κοινωνικό πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος αναδεικνύει τη σχέση εκπαιδευτικού-

µαθητή ως έναν πρωταρχικό τύπο των κοινωνικών σχέσεων και έχει αποδειχθεί ότι 

επηρεάζει θετικά στο κλίμα του σχολείου, την ευηµερία στο σχολείο, κατά το μέτρο στο 

οποίοι οι εκπαιδευτικοί δύνανται να αποτελούν πρότυπα για τους µαθητές και να παρέχουν 

υποστήριξη και ενθάρρυνση (Raufelder et al., 2012). Παράλληλα, η διδασκαλία με το 

μαθητοκεντρικό μοντέλο επηρεάζει τα εσωτερικά κίνητρα των µαθητών, τη συµµετοχή στην 

τάξη και τη σχολική επίδοση µέσω της θετικής επίδρασής τους στις αξίες που σχετίζονται µε 

το σχολείο. (Raufelder et al., 2012).  Κατά τον Nilson (2010), ένας εκπαιδευτικός θα πρέπει 

να προκαλέσει στους µαθητές µια γοητεία για το µάθηµα, µια αίσθηση σύνδεσης του 

µαθήµατος µε τη ζωή και τον κόσµο και µια αίσθηση προσωπικής ολοκλήρωσης για την 

κατάκτηση της γνώσης, να τονώσει το ενδιαφέρον και τα κίνητρα των µαθητών για να 
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µάθουν, παρέχοντας ουσιαστική και προκλητική εργασία και επιτρέποντας στους µαθητές 

να αναλαµβάνουν την ευθύνη πάνω στην εργασία τους, και παρέχουν φροντίδα και 

υποστήριξη για τη µάθηση. Επιπλέον, βασικό ρόλο διαδραματίζει η στάση του 

εκπαιδευτικού απέναντι στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του, η οποία οφείλει να περιλαμβάνει 

μεθόδους μέσω των οποίων ενθαρρύνεται η αυτονοµία των µαθητών, δηλαδή να επιτρέπει 

στους µαθητές να λάβουν πρωτοβουλίες στο αντικείμενο, στο οποίο πρόκειται να 

εργαστούν, να προσφέρουν βοήθεια για το πως θα ολοκληρώσουν µια εργασία και να δίνει 

θετική ανατροφοδότηση, να βοηθήσει τους µαθητές να αναπτύξουν ισχυρές πεποιθήσεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας, παρέχοντας στους µαθητές πραγµατικές ευκαιρίες για να 

βιώσουν την σχολική επιτυχία (Urdan & Schoenfelder, 2006). Ο εκπαιδευτικός οφείλει να 

προσαρμόσει τον ρόλο του από έναν εµπειρογνώµονα προς έναν διαµεσολαβητή που 

παρέχει στους µαθητές τα κατάλληλα επίπεδα υποστήριξης και τις ευκαιρίες για να µάθουν 

σύµφωνα µε το δικό τους ρυθµό µάθησης  (Σµυρναίου & Κουτσίδου, 2014). 

 

Κίνητρα, ως παράγοντες κινητοποίησης στη μάθηση  
Το κίνητρο αποτελεί τον κυρίαρχο παράγοντα πρόβλεψης της µάθησης (Ley & Young, 1998). 

Ειδικότερα, το κίνητρο είναι µια εσωτερική κατάσταση ή συνθήκη, που εγείρει τη δράση και 

κατευθύνει τη συµπεριφορά (Brophy, 1998). O Weiner (1992), επίσης, αναφέρει ότι το 

κίνητρο αποτελεί την επιθυµία ενός ατόµου να ενεργεί µε συγκεκριµένους τρόπους. 

Σύμφωνα με τον Keller (2008), το κίνητρο φανερώνεται με την εστίαση του ατόμου σε έναν 

συγκεκριμένο στόχο, τον οποίο επιχειρεί να εκπληρώσει. Βασικό και πρωτεύοντα ρόλο παίζει 

στον τομέα της εκπαίδευσης, εφόσον είναι µια από τις πιο σηµαντικές έννοιες (Rodgers & 

Withrow-Thorton, 2005; Vallerand et al, 1992). Το κίνητρο βασίζεται στις μαθητικές εµπειρίες 

και ειδικότερα στη θέλησή τους να συµµετέχουν σε δραστηριότητες, καθώς και στις αιτίες 

που τους οδηγούν στις δραστηριότητες αυτές (Brophy, 1998; Green & Sulbaran, 2006). 

Συμπερασματικά, όλοι οι θεωρητικοί συμφωνούν στην απόδοση του ορισμού του κινήτρου, 

ως την κινητήρια δύναμη του που οδηγεί τον µαθητή στο να διεξάγει δραστηριότητες. Ένας 

µαθητής έχει κίνητρο όταν επιλέγει να κάνει κάτι και είναι σε θέση να διατηρήσει την 

προσπάθεια που απαιτείται κατά το χρόνο που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου που 

έθεσε. Το κίνητρο είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για τη διατήρηση της ικανοποίησης 

των εκπαιδευόµενων σε ένα περιβάλλον µάθησης. Αντίθετα, η απουσία κινήτρων µπορεί να 

αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα από τη συγκέντρωση στο μαθησιακό αντικείμενο και 

στη συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης (Bolliger, Supanakorn, & Boggs, 2010). 

Διαπιστώνεται ότι το κίνητρο και το ενδιαφέρον είναι ψυχολογικά χαρακτηριστικά που 

διαδραματίζουν ουσιαστικό και πρωτεύοντα ρόλο στη ζωή των µαθητών, καθώς καθορίζουν 

τις προτιµήσεις, τις δραστηριότητες, τα επιτεύγµατα ή τις αποτυχίες τους. Επιπλέον, το 

ενδιαφέρον και το κίνητρο συνδέονται µε τις στάσεις των µαθητών προς τα σχολικά 

µαθήµατα και την µάθηση στο σχολείο. Ο µαθητής µε ενδιαφέρον και κίνητρο για µάθηση 
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έχει την εσωτερική δύναµη να ανακαλύψει και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του, να 

βελτιώσει τις επιδόσεις του και να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις του σχολείου.  

Τα κίνητρα διακρίνονται σε εξωτερικά και εσωτερικά. Σύμφωνα με τον Φράγκο (1999), με 

τον όρο εσωτερικά κίνητρα εννοούνται οι υπάρχουσες σε κάθε οργανισμό δυνάμεις για 

δραστηριοποίηση ή για εκτέλεση ενός έργου, τα οποία αλλιώς ονομάζονται ορμές, ανάγκες, 

τάσεις, παρακινήσεις, παρωθήσεις, ενώ ως εξωτερικά κίνητρα εννοούνται τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται από άλλα πρόσωπα για μεγαλύτερη δραστηριοποίηση των οργανισμών. 

Τα εσωτερικά κίνητρα αναφέρονται στην εμπλοκή των ατόμων σε δραστηριότητες για 

προσωπικούς λόγους, δηλαδή για τα συναισθήματα της ευχαρίστησης και της ικανοποίησης 

που απορρέουν άμεσα από τη συμμετοχή (Deci & Ryan, 1985). Όταν τα άτομα έχουν 

εσωτερικά κίνητρα, τότε εμπλέκονται σε δραστηριότητες που τους ενδιαφέρουν, βιώνουν 

μια αίσθηση της βούλησης, και λειτουργούν χωρίς τη βοήθεια εξωτερικών ανταμοιβών ή / 

και περιορισμών (Deci & Ryan, 1985). 

Σύμφωνα με τον Mc Call (1963), τα εσωτερικά κίνητρα μπορούν να καταταχθούν στις 

παρακάτω πέντε βασικές κατηγορίες: 

α) Τα γνωστικά κίνητρα αφορούν την εσωτερική ικανοποίηση που αισθάνονται οι άνθρωποι 

όταν ασχολούνται με πνευματικές δραστηριότητες και τα δημιουργήματά τους, καθώς και η 

τάση των ανθρώπων για αναζήτηση νέων εμπειριών (Περιέργεια, προδιάθεση για 

διερεύνηση, επιθυμία γνώσης του περιβάλλοντος, διάφορα ατομικά ενδιαφέροντα). Όταν 

ένα πρόγραμμα περιέχει νέες δραστηριότητες που επεκτείνουν τις γνώσεις των μαθητών και 

ικανοποιούν την περιέργειά τους, τότε αυτές και μόνο οι δραστηριότητες προκαλούν 

σταθερά και μόνιμα τους μαθητές στη διαδικασία της μάθησης. 

β) Τα κίνητρα αυτοέκφρασης αφορούν την ανάγκη του ανθρώπου να συμβάλλει και ο ίδιος 

στη διαμόρφωση των καταστάσεων ή τη φυσική προδιάθεση να ελέγχει και να χειρίζεται τα 

πράγματα και τη δημιουργική κατασκευή. Εξερευνά, χειρίζεται, σκέφτεται και δημιουργεί με 

τόση πληρότητα και τόση περιπλοκότητα όση είναι ικανός να αντιμετωπίσει μόνος του. 

γ) Τα κίνητρα αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης συμπεριλαμβάνουν την επιτυχία και την 

αποτυχία, τη γνώση της προόδου, τον συναγωνισμό, την υπεροχή σε σύγκριση με τους 

άλλους κ.ά..  

δ) Τα κίνητρα διαπροσωπικών σχέσεων υποκινούνται και άμεσα από την ορισμένες 

εσωτερικές ανάγκες με φιλικές διαπροσωπικές σχέσεις, και έμμεσα με αποδεκτές 

προσπάθειες για βελτίωση της σχολικής επίδοσης. Ανταποκρίνονται στις διάφορες 

κοινωνικές σχέσεις: της φιλίας, της στοργής, της επιδοκιμασίας, της συνεργασίας με τους 

γονείς, τους δασκάλους, τους συνομηλίκους. 

ε) Τα κίνητρα που βασίζονται στις φυσιολογικές ανάγκες των ανθρώπων. 

Ο Herzberg εντόπισε πέντε παράγοντες που αποτελούν πηγές κινήτρων. Οι παράγοντες 

αυτοί είναι η επίτευξη, η αναγνώριση του έργου, αυτή η ίδια η εργασία, η υπευθυνότητα και 
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η δυνατότητα ανέλιξης. Οι εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι, όταν απουσιάζουν, αποτελούν 

πιθανές πηγές δυσαρέσκειας, είναι οι αποδοχές, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η πολιτική του 

οργανισμού και ο τρόπος διοίκησης, η εποπτεία  και οι συνθήκες εργασίας. (Herzberg, 1968). 

Η κατηγοριοποίηση των κινήτρων σε εσωτερικά και εξωτερικά αντλείται από τη θεωρία του 

αυτοπροσδιορισμού (self determination theory) (Ferreira et al., 2011).  

Οι μεταγενέστερες μελέτες (Kim et al., 2007, Lin & Bhattacherjee, 2008, Lu & Su, 2009, Moon 

& Kim, 2001, Teo et al., 1999, Van Der Heijden 2004 ) έδωσαν έμφαση στην ύπαρξη του 

εξωτερικού κινήτρου, και υιοθετήθηκε η αντίληψη ότι η απόλαυση/ευχαρίστηση είναι ένα 

εξωτερικό κίνητρο. Αυτά τα δύο κίνητρα επηρεάζουν την πρόθεση του ατόμου να 

χρησιμοποιήσει την τεχνολογία των πληροφοριών. Οι Kim et al (2007) επεσήμαναν ότι το 

ορατό όφελος επηρεάζει τη χρήση της πληροφορικής από τον άνθρωπο (Kim, Chan, & Gupta, 

2007). Με βάση αυτούς τους λόγους, ο K.-Y. Lin και H.-P. Ο Lu (2011) διαπίστωσε ότι το 

όφελος επίδοσης (χρησιμότητα) και το εγγενές όφελος (απόλαυση) αποτελούν τα συστατικά 

των προσδοκιών των ατόμων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Lin & Lu, 2011). 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, οι μαθητές που ασχολούνται με δραστηριότητες που 

έχουν να κάνουν με το διαδικτυακό ραδιόφωνο, μπορούν να ενισχυθούν είτε από εξωτερικά 

είτε από εσωτερικά κίνητρα. Καταρχήν, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες στο πλαίσιο του 

διαδικτυακού ραδιοφώνου, δεν αποτελεί υποχρεωτική εργασία σύμφωνα με το πρόγραμμα 

σπουδών. Έτσι, δεν αναμένουν να έχουν, για παράδειγμα, καλύτερη αντιμετώπιση στη 

βαθμολογία των μαθημάτων, που είναι ένα εξωτερικό κίνητρο. Από την άλλη πλευρά, πολλοί 

παράγοντες θα μπορούσαν να τους παρακινήσουν, όπως η απήχηση στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης στους άλλους συνομιλήκους, οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι νέες φιλίες και η 

δημοφιλία. Εντόπίζονται, βέβαια, παράγοντες κινητοποίησης όπως η επιθυμία για 

καλυτέρευση των εκπομπών που παράγουν, η χρήση του κατάλληλου ύφους της γλώσσας, 

η απόκτηση μεγαλύτερης εμπιστοσύνης και η δοκιμασία στην έκθεση στο κοινό. 

Συνοψίζοντας, ορισμένοι μαθητές ασχολούνται με δραστηριότητες για το διαδικτυακό 

ραδιόφωνο για την ευχαρίστηση και την ικανοποίηση που απορρέουν από τη συμμετοχή 

τους, ενώ κάποιοι άλλοι περιμένουν υλικές ανταμοιβές. 

 

Ερμηνεία κινήτρων με τη θεωρία του αυτοπροσδιορισμού 

Η θεωρία του αυτοπροσδιορισµού (Self Determination Theory) προσφέρει ένα θεωρητικό 

πλαίσιο για τα κίνητρα και βρίσκει εφαρμογή στον χώρο της εκπαίδευσης. Πρόκειται για 

θεωρία κινήτρων με βάση την αυτορρύθμιση, σύμφωνα με την οποία δίνεται έμφαση στη 

σχέση των κινήτρων με τις αυτορρυθμιστικές στρατηγικές που αναπτύσσουν οι μαθητές.  

Δίνει έμφαση στο διαπροσωπικό περιβάλλον των μαθητευομένων. Σύµφωνα µε τη θεωρία 

του αυτοπροσδιορισµού, τα ανθρώπινα όντα έχουν τρεις έµφυτες ανάγκες που πρέπει να 

πληρούνται προκειµένου να επιτευχθεί η αυτορρύθµιση, τα κίνητρα και η προσωπική 

ευηµερία (Deci & Ryan, 1985). Η πρώτη από αυτές τις ανάγκες είναι η 
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συγγενικότητα/συντροφικότητα ή αλλιώς τα συναισθήµατα της ασφάλειας και του 

«ανήκειν» στο κοινωνικό περιβάλλον που παρακινούν τα άτοµα να ακολουθήσουν τις 

νόρµες και τους κανόνες. Η δεύτερη είναι η ικανότητα, που αποτελεί ένα σηµαντικό στοιχείο 

για την ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης. Η τρίτη είναι η ανάγκη για αυτονοµία, µια αντίληψη 

του ατόµου για τον έλεγχο των ενεργειών και την επιτυχία του, που είναι κρίσιµης σηµασίας 

για την προώθηση των κινήτρων. Και οι τρεις ανάγκες συνδέονται µεταξύ τους: η 

συγγενικότητα/συντροφικότητα παρέχει την ασφάλεια που απαιτείται, προκειµένου οι 

µαθητές να αναλάβουν αυτόνοµη πρωτοβουλία, ενώ το αίσθηµα αυτονοµίας και 

ανεξαρτησίας στην ολοκλήρωση των εργασιών προωθεί την ικανότητα, η οποία µε τη σειρά 

της παρέχει στους µαθητές τη σιγουριά να νιώθουν αποδεκτοί, και να σχετίζονται µε τους 

γύρω τους.  

Όταν σε ένα άτομο ικανοποιούνται και οι τρεις αυτές ψυχολογικές ανάγκες σε ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο, τότε παρατηρείται μια διαρκής κινητοποίηση που αντλείται από την 

εσωτερίκευση των κινήτρων, έως ότου κάτι αυθόρμητα οδηγείται στη δραστηριότητα. Αυτή 

η διαπίστωση μπορεί να αξιοποιηθεί σε ένα ακαδημαϊκό πλαίσιο για τη βελτίωση της 

μάθησης των μαθητών (Ryan & Deci, 2000). 

Η εκπλήρωση αυτών των βασικών αναγκών τους είναι σε µεγάλο βαθµό προϊόν των 

κοινωνικών περιβαλλόντων που ρυθµίζουν την ποσότητα της αποδοχής, την επιτυχία και την 

αυτορρύθµιση που µπορεί να επιτευχθεί από ένα άτοµο. Έρευνες αποδεικνύουν ότι οι 

µαθητές που αισθάνονται ότι βρίσκονται σε περιβάλλοντα µάθησης που υποστηρίζουν την 

αυτονοµία έχουν περισσότερα κίνητρα (Deci & Ryan, 1985), υψηλότερη αυτοεκτίµηση και 

είναι λιγότερο πιθανό να εγκαταλείψουν το σχολείο (Urdan & Schoenfelder, 2006, όπ. αναφ. 

στο Hardre & Reeve, 2003).  

Η αυτονομία στο πλαίσιο της θεωρίας του αυτοπροσδιορισμού αφορά μια αίσθηση θέλησης 

ή προθυμίας κατά την εκτέλεση ενός έργου (Deci & Ryan, 1980, 2000). Όταν οι 

δραστηριότητες γίνονται για ενδιαφέρον ή προσωπική αξία, η αντιλαμβανόμενη αυτονομία 

είναι υψηλή. Οι διατάξεις για την επιλογή, η χρήση ανταμοιβών ως ενημερωτικών 

ανατροφοδοτήσεων (και όχι για τη ρύθμιση της συμπεριφοράς) και οι μη καθοδηγητικές 

οδηγίες έχουν αποδειχθεί ότι ενισχύουν την αυτονομία και, με τη σειρά τους, τα εσωτερικά 

κίνητρα. Αντίθετα, τα γεγονότα ή οι συνθήκες που μειώνουν την αίσθηση της προσωπικής 

επιλογής ή της ελευθερίας για τα μέσα ή τους άξονες της δράσης παρεμβάλλονται στην 

αντιλαμβανόμενη αυτονομία και μπορούν να υπονομεύσουν τα εσωτερικά κίνητρα (Deci, 

Koestner, & Ryan, 1999). Δηλαδή, όταν κάποιος αισθάνεται ελεγχόμενος είτε στην άσκηση 

μιας δραστηριότητας είτε στον τρόπο με τον οποίο το επιτυγχάνει, η αίσθηση της αυτονομίας 

του ατόμου μειώνεται και τα επακόλουθα κίνητρα μειώνονται. 
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Παράγοντες που επηρεάζουν τα κίνητρα μάθησης 

Η έρευνα που διεξάγεται µέχρι σήµερα έχει δείξει ότι µια ποικιλία παραγόντων έχουν 

αντίκτυπο στα κίνητρα των µαθητών, συµπεριλαµβανοµένων των διδακτικών στρατηγικών 

που χρησιµοποιούνται, των σχέσεων που έχουν οι µαθητές µε τους δασκάλους τους, των 

συνοµηλίκων και του κλίµατος της τάξης.   

H χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και κάθε είδους τεχνολογικού εξοπλισµού δίνει στους 

µαθητές την αίσθηση της ελευθερίας και της ενθάρρυνσης (Kalanzadeh, Soleimani, & 

Bakhtiarvand, 2014, όπ. αναφ. στο Wang, 2004). Με τη βοήθεια της τεχνολογίας οι µαθητές 

µπορούν να είναι δραστήριοι, να έχουν κίνητρα και να συµµετέχουν στη διαδικασία 

µάθησης.  

Έτσι, η τεχνολογία τονίζει δύο στοιχεία για την ανάπτυξη κινήτρων των µαθητών: την αξία 

της εργασίας και την αυτο-αποτελεσµατικότητα για µάθηση. Η αξία της εργασίας συνήθως 

αναφέρεται στην κρίση των µαθητών για το ενδιαφέρον, την χρησιµότητα και τη σηµασία 

του περιεχοµένου των µαθηµάτων (Pintrich, Smith, Garcia, & Mckeachie, 1993), ενώ η αυτο-

αποτελεσµατικότητα αναφέρεται στην κρίση της ικανότητας ενός ατόµου να εκτελέσει µια 

σχολική εργασία (Pintrich, 1999).  

Παράλληλα, οι θετικές ή αρνητικές εμπειρίες που αποκομίζει ο μαθητής είναι πιθανό να 

επηρεάσουν αντίστοιχα και τα κίνητρα που δημιουργούνται στο μέλλον. Η επιτυχημένη, 

δηλαδή, μάθηση μπορεί να συντελέσει στη γέννηση περαιτέρω κινήτρων, ενώ μια 

αποτυχημένη προσπάθεια μπορεί να αποτρέψει τη δημιουργία τους. Όπως είναι λοιπόν 

εμφανές, πρόκειται μάλλον για μια αμφίδρομη σχέση που σχηματίζει μια κυκλική πορεία και 

εξελίσσεται συνεχώς (Κωσταρίδου- Ευκλείδη, 1999). 

Σύμφωνα με τον Perry και τους συνεργάτες του (2006), ο τρόπος με τον οποίο οι 

εκπαιδευτικοί διδάσκουν επηρεάζει καταλυτικά τα κίνητρα των μαθητών. Αναλυτικότερα, οι 

μαθητές όσο περισσότερο αντιλαμβάνονται ότι οι εκπαιδευτικοί τους δίνουν εργασίες που 

προκαλούν το ενδιαφέρον τους, ενσωματώνουν στοιχεία που έχουν σχέση με την 

πραγματική ζωή, ενθαρρύνουν την αυτονομία τους, αναγνωρίζουν την προσπάθειά τους και 

χρησιμοποιούν τη διαμορφωτική αξιολόγηση, τόσο περισσότερο αναπτύσσουν εσωτερικά 

κίνητρα μάθησης και εμπλέκονται στη σχολική διαδικασία. Επίσης, οι μαθητές που 

αναφέρουν μεγάλο βαθμό σύνδεσης με εκπαιδευτικούς και συνομηλίκους εμφανίζουν 

υψηλότερη συναισθηματική εμπλοκή με το σχολείο ενώ αντιθέτως, τα συναισθήματα ανίας, 

ανησυχίας, λύπης, και απογοήτευσης επιτείνονται όταν τα παιδιά νιώθουν απομακρυσμένα 

από τους άλλους (Furrer & Skinner, 2003. Polychroni, Hatzichristou & Sideridis, 2012). 

Η ικανοποίηση που νιώθουν οι μαθητές για την απόκτηση νέων γνώσεων και η αίσθηση της 

υπερηφάνειας για την επίτευξη των στόχων του καλλιεργούν την αυτό-ενίσχυσή τους. Με τη 

δραστηριοποίηση των εσωτερικών κινήτρων νιώθουν, επίσης, ότι ελέγχουν ο ίδιοι 

προσωπικά τη διαδικασία της μάθησης, καθώς εφαρμόζουν στρατηγικές που 

καθοδηγούνται, κυρίως, από τους ίδιους. Οι µαθητές που έχουν εσωτερικά κίνητρα φαίνεται 
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να αναζητούν τις προκλήσεις, να επεκτείνουν και να εξασκούν τις ικανότητές τους, να 

εξερευνούν και να µαθαίνουν, σε αντίθεση µε µαθητές που έχουν εξωτερικά κίνητρα, οι 

οποίοι επιδιώκουν ανταµοιβές, όπως οι βαθµοί, η ενίσχυση του «εγώ» και η κοινωνική 

αναγνώριση (Ryan & Deci, 2000). Οι συµπεριφορές των µαθητών σχετικά µε την επιλογή των 

εργασιών, καθώς και µε την προσπάθεια και την επιµονή στις σχολικές εργασίες τους, 

συνδέονται άµεσα µε το επίπεδο των εσωτερικών κινήτρων (Ferreira et al., 2011). Επιπλέον, 

υπάρχει µια ισχυρή σχέση µεταξύ των εσωτερικών κινήτρων και της χρήσης στρατηγικών 

αυτορρύθµισης: συγκεκριµένα, οι µαθητές που έχουν υψηλά εσωτερικά κίνητρα είναι πιο 

πιθανό να χρησιµοποιούν µεταγνωστικές στρατηγικές (Ferreira et al., 2011, όπ. αναφ. στο 

Pintrich & Garcia, 1991). Οι Ryan και Deci (2000) αναφέρουν ότι τα εσωτερικά κίνητρα 

σχετίζονται µε την ικανοποίηση των αναγκών για αυτονοµία και επάρκεια. Η αυτονοµία 

χαρακτηρίζεται από µια εσωτερική πηγή ελέγχου και την αντίληψη ότι οι συµπεριφορές 

επιλέγονται ελεύθερα. Η αύξηση της αυτονοµίας, δίνοντας στους µαθητές κάποιο έλεγχο 

πάνω στις µαθησιακές εµπειρίες τους, τείνει να αυξήσει τα εσωτερικά κίνητρα (Ferreira et 

al., 2011). Ωστόσο, η αντίληψη ότι οι µαθητές είναι αποτελεσµατικοί στις εργασίες που 

κάνουν καθώς και το συναίσθηµα της κατάκτησης της γνώσης χαρακτηρίζει την επάρκεια. Οι 

σχολικές τάξεις που ενισχύουν την αυτονοµία, παρέχοντας στους µαθητές τις επιλογές και 

τις ευκαιρίες για αυτο-καθοδήγηση έχουν συσχετιστεί µε αυξηµένα εσωτερικά κίνητρα, ενώ 

οι εξωτερικές ανταµοιβές υπονοµεύουν τα εσωτερικά κίνητρα (Ferreira et al., 2011). Η 

έρευνα παρέχει παραδείγµατα σχεδιασµού σχολικών τάξεων που ενισχύουν την αυτονοµία 

των µαθητών, οδηγώντας σε µεγαλύτερη εσωτερική παρακίνηση και συµµετοχή (Ferreira et 

al., 2011). Η οικοδόµηση ενός ενεργού µαθησιακού περιβάλλοντος, σε σύγκριση µε την 

παραδοσιακή τάξη, έχει συνδεθεί µε υψηλότερα κίνητρα των µαθητών (Ferreira et al., 2011) 

και ενίσχυση της πνευµατικής ανάπτυξης (Σµυρναίου & Κουτσίδου, 2014). 

Ο αυτοπροσδιορισμός των μαθητών της σχολικής ηλικίας διευκολύνεται από τη διαδικασία 

της ενεργούς εμπλοκής τους στη ραδιοφωνική παραγωγή, διότι εστιάζουν σε ικανότητες που 

δεν αξιολογούνται από τα σχολικά μαθήματα και οι ίδιοι αντιλαμβάνονται ότι είναι 

σημαντικοί και χρήσιμοι συμβάλλοντας με τον δικό τους ρόλο στο έργο. Η διαδικασία της 

σύγκρισης του εαυτού τους με τους συνομιλήκους σε αυτό το επίπεδο διευκολύνει την 

ανάπτυξη της αυτο-αντίληψης (Rosenberg, 1986). 

 

 

  



11  
 

Γραμματισμός στα Μέσα και στην Πληροφορία 
Οι άνθρωποι μαθαίνουν σήμερα τι συμβαίνει γύρω τους μέσω του ραδιοφώνου, της 

τηλεόρασης, των εφημερίδων και του Διαδικτύου. Ο αντίκτυπος των μέσων ενημέρωσης 

ήταν ιδιαίτερα έντονος για τα παιδιά. Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να αναπτύσσεται, τα 

παιδιά σε νεαρή ηλικία εκτίθενται σε μηνύματα ΜΜΕ. Σήμερα, ακόμη και ένα 3χρονο παιδί 

είναι σε θέση να ενεργοποιήσει την τηλεόραση και να καθίσει μπροστά του για ώρες.  

Το 1999 η Sandra Kerka σημείωσε ότι «η διαφάνεια της διασύνδεσης, η ευκολία πρόσβασης 

και τα αισθητικά αξιοθέατα του Ιστού μπορούν να προκαλέσουν ακόμη και σε 

σκεπτικιστικούς ανθρώπους να αφήσουν την φρουρά τους κάτω και οι λιγότερο κριτικοί 

άνθρωποι να διατρέχουν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο» για να εντοπίσει τις νέες δεξιότητες 

που απαιτούνται για να αποφύγει "τις ίδιες παλιές απάτες που ασκούνται σε ένα νέο πεδίο 

παιχνιδιού." Σημειώνει ότι "Οι δοκιμασμένες με βάση τον χρόνο δεξιότητες γραμματισμού 

των χρηστών εξακολουθούν να ισχύουν στην εποχή της πληροφορίας. Ωστόσο, πρέπει να 

αναδιατυπωθούν και να διευρυνθούν σε ένα νέο πλαίσιο. Στον εικονικό κόσμο του 

διαδικτύου, τα πολυμέσα επηρεάζουν το μήνυμα: οι εικόνες και ο γραφικός σχεδιασμός 

μπορούν να χειραγωγηθούν για να επιτύχουν τους στόχους των δημιουργών και η 

συνειρμική λογική του υπερκειμένου μπορεί να απεικονίσει τον τρόπο σύνδεσης των ιδεών 

αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει τους χρήστες σε ψευδείς συνδέσεις και να συγκαλύψουν 

κρυφές ατζέντες ". (Kerka, 1999). 

Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι σήμερα πιο σημαντικός από ποτέ. Η εκπαίδευση είχε πάντα 

την ευθύνη να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν ερευνητικές δεξιότητες, μια ευθύνη 

που έγινε όλο και πιο επιτακτική και πιο επείγουσα, ακόμη και πριν από την ευρεία χρήση 

των υπολογιστών, με την έκρηξη πληροφοριών. Με τη γοητεία του Διαδικτύου που 

προστίθεται στο πρόβλημα, έχει γίνει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εκπαίδευσης 

να διδάξει στους μαθητές τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ελέγξουν την αξιοπιστία, το 

νόμισμα και τη συνάφεια των πληροφοριών που βρίσκουν. Πρέπει να διδάσκονται 

δεξιότητες κριτικής σκέψης που θα τους βοηθήσουν να καθορίσουν πότε και πού θα βρουν 

πληροφορίες και πώς θα εντοπίσουν, θα έχουν πρόσβαση, θα αξιολογήσουν και θα 

χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά αυτές τις πληροφορίες. Με άλλα λόγια, για να είναι 

προετοιμασμένοι για τον 21ο αιώνα, οι σημερινοί μαθητές πρέπει να είναι 

«πληροφορημένοι» (Breivik, 2005). 

Προτού τα παιδιά μπορέσουν να υιοθετήσουν στην αντίληψη ότι τα μέσα ενημέρωσης είναι 

παντού, πρέπει να γίνουν κριτικοί πολίτες. Αν και η αποκωδικοποίηση γραπτών κειμένων 

απαιτεί πολύπλοκες αναλυτικές λειτουργίες, αποκωδικοποίηση των εικόνων είναι σχεδόν 

άμεση (Checa-Romero, 2016), πράγμα που δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα μεταδιδόμενα 

μηνύματα έχουν γίνει κατανοητά. το σχολείο φαίνεται να παρέχει το ιδανικό περιβάλλον για 

την ενθάρρυνση της χρήσης αυτών των μέσων μαζικής επικοινωνίας και, ως εκ τούτου, για 

την επίτευξη ψηφιακού αλφαβητισμού (Checa-Romero, 20 16). 
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Το άνοιγμα του σχολείου στα νέα μέσα, δηλώνει ότι το σχολείο είναι έτοιμο να δεχθεί νέα 

μορφή στη διαδικασία της μάθησης αλλά και ότι αποδέχεται νέα πηγή πολιτισμού. Η χρήση 

των πολυμέσων στη διδακτική πράξη συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη κριτικού πνεύματος 

των μαθητών, διότι μαθαίνουν να αξιολογούν τις πηγές πληροφόρησης.  Επίσης, όχι μόνο 

μυούνται στην κριτική ικανότητα των δοσμένων πολυμέσων, αλλά τους δίνεται η 

δυνατότητα να τροποποιήσουν μόνοι τους το περιεχόμενο των πολυμέσων. Η διαχείριση της 

πληροφορίας τους επιτρέπει να προσεγγίζουν διαφορετικά το οπτικοακουστικό υλικό και να 

κρατούν τις απαραίτητες αποστάσεις από τα μηνύματα που δίνουν τα μέσα. (Kodsi, 1999) 

Σύμφωνα με τον La Borderie, οι τέσσερις δεξιότητες προς αξιολόγηση για την εικόνα ή άλλο 

οπτικοακουστικό υλικό είναι κατά σειρά: Κατανόηση περιεχομένου που περιέχεται στο 

υλικό, Ικανότητα αναπαραγωγής περιεχομένου, Ικανότητα εκτίμησης περιεχομένου και 

κριτικής αντίληψης των διαστάσεων του περιεχομένου και, τέλος, Ικανότητα δημιουργίας 

και σύνθεσης νέου πρωτότυπου περιεχομένου. Από την παραπάνω κατηγοριοποίηση γίνεται 

αντιληπτό ότι οι δεξιότητες αξιολογούνται ανάλογα με την απόκριση των μαθητών σε κάθε 

επίπεδο επεξεργασίας της πληροφορίας που προσδίδεται από το οπτικοακουστικό υλικό. Οι 

δύο παιδαγωγικές μέθοδοι που διακρίνει είναι η καλλιέργεια του προβληματισμού απέναντι 

στο υλικό και η μύηση στη διαδικασία της παραγωγής, η οποία επιλέγεται λιγότερο συχνά 

από εκπαιδευτικούς “επαγγελματίες”. 

Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος, στα πλαίσια της παιδαγωγικής του γραμματισμού (literacy 

education), στην τριβή των μαθητών/τριών με ένα ευρύ φάσμα μέσων και πολιτισμικών 

πηγών, ώστε να αναπτύξουν μία κριτική μεταγλώσσα (Cope & Kalantzis, 2000), οδήγησε 

στους πολυγραμματισμούς, που ως έννοια υποδηλώνει την ποικιλία των μορφών 

επικοινωνίας που σχετίζονται με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των πολυμέσων, αλλά 

και την ποικιλία των μορφών κειμένου που παράγονται μέσα σε μια πολύγλωσση και 

πολυπολιτισμική κοινωνία. Οι πολυγραμματισμοί δεν αποτελούν απλή συνάρθρωση 

δεξιοτήτων γραμματισμού (γλωσσικός, μαθηματικός, πολιτιστικός, τεχνολογικός, 

οπτικοακουστικός κ.ά.), αλλά συναποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, με διαφορετικό κάθε φορά 

συνδυασμό τρόπων επικοινωνίας καθώς οι γνώσεις και οι δεξιότητες σε μία μορφή 

γραμματισμού μεταφέρονται ώστε να συντελέσουν στην κατανόηση κάποιας άλλης μορφής 

γραμματισμού. 

Από τη στιγμή που ο παγκόσμιος ιστός είναι παντού, αναλύονται τις στάσεις των μαθητών 

που αναζητούν στο Διαδίκτυο. Μετά από αυτήν την ενότητα, γίνεται εκτενής αναφορά 

γενικά στο Γραμματισμό στα Μέσα και για το διαφορετικό είδος δεξιοτήτων που πρέπει να 

αποκτήσει ένας εκπαιδευόμενος. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται σε βάθος τις οι δεξιότητες 

του Γραμματισμού στα Μέσα και στην Πληροφορία, σε συνδυασμό με τις δεξιότητες της 

Τεχνολογίας των Επικοινωνιών και τις απαιτούμενες ικανότητες του πολίτη του 21ου αιώνα. 
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Γραμματισμός στα Μέσα 

Η παιδεία των μέσων αναφέρεται στην κατανόηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και στη 

χρήση της ως πηγή πληροφορίας, ψυχαγωγίας, εμπλουτισμού, ανάπτυξης, ενδυνάμωσης και 

επικοινωνίας (Wan, 2006). Εξίσου σημαντικό για την κατανόηση των μέσων ενημέρωσης 

είναι η χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας (ΤΠΕ) αντί να επιτρέπεται η χρήση της 

πληροφορικής (Wan, 2006). Παρακάτω, παρουσιάζονται ορισμένοι από τους υπάρχοντες 

ορισμούς του όρου. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2007), ο γραμματισμός των μέσων ορίζεται ως η 

δυνατότητα πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης, η κατανόηση και η κριτική αξιολόγηση 

διαφόρων πτυχών και του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης και η δημιουργία μορφών 

επικοινωνιών σε ποικίλα πλαίσια (Koltay, 2011). 

Η παιδεία των μέσων, που ορίζεται γενικά ως "η δυνατότητα πρόσβασης, ανάλυσης, 

αξιολόγησης και επικοινωνίας μηνυμάτων σε μεγάλη ποικιλία μορφών" (Hobbs & Frost, 

2003). Η εκμάθηση της τεχνολογίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των τεχνολογικών 

μηνυμάτων που χρησιμοποιούν τη γλώσσα, τις κινούμενες εικόνες, τη μουσική, τα ηχητικά 

εφέ και άλλες τεχνικές. 

Η UNESCO όρισε την εκπαίδευση των μέσων ενημέρωσης ως: «Η μελέτη, η εκμάθηση και η 

διδασκαλία των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και έκφρασης ως ειδικού και αυτόνομου 

χώρου γνώσης μέσα στην εκπαιδευτική θεωρία και πρακτική, διαφορετική από τη χρήση 

τους ως υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία και εκμάθηση άλλων πεδίων γνώσης, όπως 

τα μαθηματικά, η επιστήμη και η γεωγραφία ». (C. Cheung, 2004). 

Επιπλέον, ο όρος γραμματισμός στα μέσα χρησιμοποιείται δηλώνοντας την κριτική σκέψη 

και αξιολόγηση των πληροφοριών που αποκτώνται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης: 

τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά. 

«Ο γραμματισμός στα μέσα βοηθά τους ανθρώπους να κατανοούν, να παράγουν και να 

διαπραγματεύονται νοήματα σε έναν πολιτισμό που αποτελείται από ισχυρές εικόνες, λέξεις 

και ήχους. Ένα άτομο μπορεί να αποκωδικοποιήσει, να αξιολογήσει, να αναλύσει και να 

παράγει τόσο έντυπα όσο και ηλεκτρονικά μέσα». (Bawden, 2001). 

Ο γραμματισμός στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει προφανή αλληλοεπικάλυψη με τις 

γενικότερες έννοιες της πληροφοριακής παιδείας, καθώς οι πληροφορίες που 

συγκεντρώνονται από αυτές τις πηγές συχνά αλληλεπικαλύπτονται με (Bawden, 2001). Η 

πρώιμη χρήση του όρου «πληροφοριακή παιδεία» από τον Hamelink (1976) είχε πολλά κοινά 

με την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας (Bawden, 2001). Ωστόσο, οι περισσότεροι συγγραφείς 

που εξέτασαν την αλληλεξάρτηση των εννοιών προτιμούν να θεωρούν τον γραμματισμό στα 

μέσα ενημέρωσης ως στοιχείο της πληροφοριακής παιδείας (Bawden, 2001). 

Τα επιχειρήματα υπέρ της εισαγωγής της παιδείας των μέσων στην εκπαίδευση βασίζονταν 

στον ισχυρισμό ότι είναι μια βασική δεξιότητα ζωής, στην άποψη ότι μπορεί να ενισχύσει τις 

δυνατότητες μιας κοινωνίας (Minkkinen, 1978). Ο Tyner (1992) πιστεύει ότι η παιδεία στα 
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μέσα ενημέρωσης ήταν ζωτικής σημασίας για την εκπαίδευση στις δημοκρατικές αξίες (D. 

Chu, 2009). Κάποιοι άλλοι είδαν την εκπαίδευση των μέσων ενημέρωσης ως αναπόφευκτη, 

επισημαίνοντας ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (D. Chu, 

2009). Πολλοί συγγραφείς συμφώνησαν ότι η εκπαίδευση των μέσων ενημέρωσης είχε γίνει 

ένα παγκόσμιο κίνημα τα τελευταία τριάντα χρόνια (Lee, 1997, Brown, 1998, Hart, 1998, 

Kubey, 1998, Kubey & Baker, 1999). Δεν θα υπήρχε μια τόσο επείγουσα ανάγκη για 

παιδαγωγική παιδεία για τα παιδιά εάν τα μέσα ενημέρωσης που χρησιμοποιούν οι 

άνθρωποι σε καθημερινή βάση είναι ουδέτερα και χωρίς επιρροή. Αντίθετα, όλα τα 

μηνύματα των μέσων ενημέρωσης που έρχονται σε επαφή με άτομα περιέχουν πληροφορίες 

για αξίες, πεποιθήσεις και συμπεριφορές και διαμορφώνονται από οικονομικούς 

παράγοντες (Wan & Gut, 2008). 

Ένας βασικός λόγος που εξηγεί τη σημασία του γραμματισμού στα μέσα για την εκπαίδευση 

είναι οι διαφορετικοί τρόποι μάθησης των μαθητών. Στο πλαίσιο της εξέλιξης της 

τεχνολογίας των πληροφοριών και της διαθεσιμότητας μεγάλου αριθμού ηλεκτρονικών 

μέσων, η ιδέα της αντιστοίχισης των ηλεκτρονικών μέσων με τις κατάλληλες μορφές 

διδασκαλίας έχει ερευνηθεί από τα τέλη της δεκαετίας του '90. Υπάρχουν πολλές μελέτες 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συνδυασμού πολυμέσων και υπερμέσων με τα 

μαθησιακά στυλ στα εκπαιδευτικά συστήματα (Najjar, 1996), (Liao, 1999). 

Σύμφωνα με τους Minkkinen και Liorca (1978), ο κύριος και γενικός στόχος της εκπαίδευσης 

των μέσων είναι να βοηθά τα παιδιά και τους εφήβους να αποκωδικοποιούν το περιεχόμενο 

των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και, γενικά, όλων των προϊόντων των μέσων 

ενημέρωσης. Συστήνουν ότι, πέραν αυτού του γενικού στοπού, άλλοι στόχοι εξαρτώνται και 

σχετίζονται με τις συνθήκες στις διάφορες χώρες. Στη Βρετανία, ο Masterman (1992) δηλώνει 

ότι ο σπουδαιότερος στόχος της εκπαίδευσης των μέσων είναι να αναπτύξουν στους μαθητές 

αρκετή αυτοπεποίθηση και βασική ωριμότητα για να μπορέσουν να ασκήσουν κριτική στα 

κείμενα των μέσων ενημέρωσης που θα συναντήσουν στο μέλλον. Ο αυξανόμενος αριθμός 

μαθημάτων για μαθητές γυμνασίου έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ενισχύσει τις δεξιότητες 

κατανόησης της ανάγνωσης με τη χρήση των μέσων γραμματισμού στα μέσα (Hobbs & Frost, 

2003). 

Ο Σοφός (2007) αναφέρει ότι μετά την τρίτη φάση ένταξης των Νέων Μέσων στην 

εκπαίδευση διατυπώνονται οι πρώτες προτάσεις για τη Διδακτική των Μέσων, οι οποίες 

τοποθετούνται στη βάση της οργάνωσης ενός μαθήματος στηριζόμενου στα ηλεκτρονικά 

μέσα. Παράλληλα, αναζητούνται νέες μορφές διδασκαλίας και μάθησης. Το πραγματιστικό 

πλαίσιο αυτό καταδεικνύει την αλληλεξάρτηση μεταξύ της Γενικής Παιδαγωγικής, της 

Διδακτικής των Μέσων και της Ειδικής Διδακτικής και Τεχνολογίας. 

Σύμφωνα με τον Thoman (1995), η παιδεία στα μέσα περιλαμβάνει τρία στάδια που οδηγούν 

στην ενδυνάμωση των πολιτών όλων των ηλικιών: (α) συνειδητοποίηση της σημασίας της 

επιλογής και της διαχείρισης του χρόνου που αφιερώνεται στην τηλεόραση, τα βίντεο, 

ταινίες και διάφορες μορφές μέσων εκτύπωσης, (β) εκμάθηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων 

κριτικής προβολής και περιήγησης, και (γ) διερεύνηση των βαθύτερων ζητημάτων του ποιος 
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παράγει τα μέσα ενημέρωσης που βιώνουν οι άνθρωποι και για ποιους σκοπούς (Thoman, 

1995). Από άλλη άποψη, η κριτική στα μέσα περιλαμβάνει την καλλιέργεια δεξιοτήτων στην 

ανάλυση των κωδίκων και των συμβάσεων των μέσων ενημέρωσης, τις ικανότητες να 

επικρίνουν τα στερεότυπα, τις κυρίαρχες αξίες και τις ιδεολογίες και τις ικανότητες για την 

ερμηνεία των πολλαπλών εννοιών και μηνυμάτων που παράγονται από τα κείμενα των 

μέσων ενημέρωσης (Kellner & Share, 2005) . 

Τα νέα μέσα επιτρέπουν στα παιδιά τη μη γραμμική περιήγηση, την αλληλεπίδραση, τον 

χειρισμό των εικόνων, τον ήχο, τους διάφορους τρόπους επικοινωνίας και πολλά άλλα 

καταπληκτικά πράγματα που οι περισσότεροι δεν έχουν ποτέ ονειρευτεί. "Αν οι σπουδαστές 

πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα νέα μέσα στο δικό τους πλεονέκτημα, πρέπει επίσης να 

μάθουν να αναζητούν δημιουργικά και κριτικά, να ερευνούν, να οργανώνουν, να επιλέγουν 

και να παράγουν μορφές επικοινωνίας που χρησιμοποιούν το πλήρες φάσμα των εργαλείων 

γραμματισμού που έχουν στη διάθεσή τους" (Tyner, 2003 ). Επιπλέον, οι ομάδες συζήτησης 

στο διαδίκτυο, οι χώροι συνομιλίας, τα ηλεκτρονικά μηνύματα, τα blogs, τα wikis και τα 

διάφορα φόρουμ στο διαδίκτυο απαιτούν γραπτές δεξιότητες, στις οποίες αναδεικνύεται 

μια νέα έμφαση στη σημασία της σαφήνειας και της ακρίβειας (Kellner & Share, 2005). 

Κάθε μέσο έχει τη δική του "γλώσσα" - ή συνδυασμό γλωσσών - που χρησιμοποιεί για να 

μεταδώσει το νόημα. Η τηλεόραση, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί λεκτική και γραπτή 

γλώσσα, καθώς και τις "γλώσσες" των κινούμενων εικόνων και του ήχου. Αυτά τα πράγματα 

μπορούν να θεωρηθούν ως γλώσσες υπό την έννοια ότι χρησιμοποιούν οικείους κώδικες και 

συμβάσεις που είναι γενικά κατανοητές. Η μελέτη της γλώσσας των μέσων ενημέρωσης θα 

πρέπει να περιλαμβάνει δεξιότητες στενής παρατήρησης και ανάλυσης από την πλευρά του 

μαθητή. Για παράδειγμα, πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν μια ευρέως διαδεδομένη 

προσέγγιση για την ανάλυση ακίνητων εικόνων, όπως αυτές στη διαφήμιση. Οι μαθητές θα 

μπορούσαν να ενθαρρυνθούν να εξετάσουν συστηματικά χαρακτηριστικά, όπως το πλαίσιο 

και τη σύνθεση, τη χρήση του χρώματος, τα πρόσωπα τύπου και τα γραφικά, τα ειδικά εφέ 

κτλ., Προκειμένου να εκτιμήσουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται μια συγκεκριμένη 

«εικόνα προϊόντος». Ομοίως, οι σπουδαστές μπορούν να δουν τους κανόνες και τις 

συμβάσεις των εκπομπών ειδήσεων, τη χρήση του φωτισμού, το φόρεμα των ειδήσεων και 

τη γλώσσα του σώματος και την αλληλουχία των στοιχείων μέσα σε ένα δελτίο (Frau-Meigs, 

2006). 

Για τους Lim & Nekmat (2008), εκπαιδευμένο άτομο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι 

κάποιος που έχει εκτίμηση για όσους ελέγχουν το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης και 

πώς η πολιτική οικονομία της βιομηχανίας των μέσων ενημέρωσης αντανακλά και 

επηρεάζεται από τις γεωπολιτικές τάσεις, οι τύποι αποκλείονται από τα μηνύματα των 

μέσων ενημέρωσης, ενώ άλλα ενισχύονται εντατικά, μια ευαισθησία στις δικές τους 

συνειδητές και υποσυνείδητες αντιδράσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μια 

συνειδητοποίηση των επιπτώσεων που μπορούν να έχουν τα εν λόγω μέσα στα άτομα (Lim 

& Nekmat, 2008). Ομοίως, οι Duran, Yousman, Walsh και Longhore (2008) υποστηρίζουν μια 

ολιστική προσέγγιση στην παιδεία των μέσων ενημέρωσης ", η οποία περιλαμβάνει τόσο τις 
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κλασσικές όσο και τις κειμενικές ανησυχίες μέσα σε ένα κρίσιμο πλαίσιο. [...] Από αυτή την 

άποψη, πέρα από την ικανότητά του να επιλύει δεξιοτεχνικά τα κείμενα των μέσων 

ενημέρωσης, το πρόσωπο που είναι πραγματικά εκπαιδευμένο στα μέσα ενημέρωσης έχει 

επίσης γνώση της πολιτικής οικονομίας των μέσων ενημέρωσης, των συνεπειών της 

κατανάλωσης των μέσων ενημέρωσης και των ακτιβιστών και των εναλλακτικών μέσων 

κινήματα που επιδιώκουν να αμφισβητήσουν τους συνήθεις κανόνες των μέσων 

ενημέρωσης "(Duran, Yousman, Walsh, & Longshore, 2008). 

 

Γραμματισμός στην Πληροφορία 

Ο Γραμματισμός στην Πληροφορία περιλαμβάνει τις δεξιότητες κριτικής σκέψης, 

αξιολόγησης της πληροφορίας και ψηφιακής παιδείας. Το εκπαιδευτικό υλικό μέσω του 

διαδικτύου και, γενικά, των μέσων επιτρέπουν την πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών και 

γνώσεων, προσφέρουν ιδέες που είναι θεμελιώδεις για την επιτυχή λειτουργία της 

κοινωνίας και παρέχουν στους μαθητές δεξιότητες δια βίου μάθησης αναπτύσσοντας τη 

φαντασία, την ιδιότητα του πολίτη, τις δεξιότητες κριτικής σκέψης και την ικανότητα χρήσης 

πληροφοριών σε διάφορα μέσα ενημέρωσης (Ejikeme & Okpala , 2016). 

Ο μαθητής χρειάζεται να είναι σε θέση να αξιολογήσει την πηγή των πληροφοριών που 

προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά του κειμένου.  

Ο τύπος κειμένου είναι μια αναφορά στη μορφή του εγγράφου, όπως βιβλίο, 

αυτοβιογραφία, επιστημονικό βιβλίο. Ο τύπος του κειμένου μπορεί να παρέχει πληροφορίες 

σχετικά με το κατά πόσον πρόκειται για αρχείο χωρίς αξιολόγηση, κριτική που υποβάλλεται 

από ενημερωμένους συνομηλίκους, συνοπτική επισκόπηση ή σύνοψη συμφωνημένων 

πληροφοριών ή απλά προσφέρεται για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Τέλος, μια αξιολόγηση 

κειμένων είναι μια δήλωση της γνώμης του μαθητή για τον τύπο του εγγράφου (Rouet et al., 

1996). 

Μια άλλη επιδεξιότητα που χρειάζεται ένας μαθητής για να προσεγγίσει ένα κείμενο με τον 

σωστό τρόπο είναι η ερμηνεία του σύμφωνα με το ιστορικο, κοινωνικό και πολιτιστικό 

πλαίσιο που δημιουργήθηκε. Αυτό σημαίνει να είναι σε θέση να κάνει μια λεπτομερή 

ακολουθία γεγονότων στο χρόνο και στο διάστημα κατά την ανασυγκρότηση των γεγονότων 

μέσα από τα κείμενα.  

Επιπλέον, ο μαθητής χρειάζεται να αναπτύξει ικανότητα επαλήθευσης των γεγονότων. Η 

επαλήθευση είναι η γενική ικανότητα ελέγχου γεγονότων ή ερμηνειών από ένα 

συγκεκριμένο κείμενο σε σχέση με άλλες, ανεξάρτητες πηγές. Η επαλήθευση συνεπάγεται 

την άμεση σύγκριση των πληροφοριών από τις διάφορες πηγές για τον προσδιορισμό των 

σημαντικών δηλώσεων που συμφωνήθηκαν, οι οποίες αναφέρονται με μοναδικό τρόπο και 

οι οποίες είναι διακριτικές. Παρέχει στους αναγνώστες τη δυνατότητα να σταθμίζουν 

διαφορετικά την αξιοπιστία των πληροφοριών που παρουσιάζονται σε ένα έγγραφο. Η 
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εμπιστοσύνη ενός ατόμου στην αξιοπιστία ενός κειμένου μπορεί να ενισχυθεί από τη 

συσσώρευση επαληθευμένων πληροφοριών (Britt & Aglinskas, 2002). 

Απαιτούνται διάφορες γνώσεις πληροφόρησης για την πληροφοριακή παιδεία: γνωρίζοντας 

πότε χρειάζονται πληροφορίες, προσδιορίζοντας τις πληροφορίες που απαιτούνται για την 

αντιμετώπιση ενός προβλήματος, την εύρεση των απαραίτητων πληροφοριών, την 

αξιολόγηση των εντοπισμένων πληροφοριών, την οργάνωση των πληροφοριών, την 

αποτελεσματική χρήση των πληροφοριών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

πρόβλημα (Behrens, 1994). Ο απώτερος στόχος των προγραμμάτων πληροφοριακής 

παιδείας είναι να αναπτύξουν στους μαθητές την ικανότητα τόσο να αξιολογήσουν κριτικά 

τις πληροφορίες που συναντούν όσο και να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις δεξιότητες που 

έχουν αποκτήσει για να χειριστούν με σιγουριά τις νέες προκλήσεις που θα τους 

αντιμετωπίσουν καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής τους (Grafstein, 2002). 

Προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης, είναι επιτακτική 

ανάγκη από την αρχή της ακαδημαϊκής τους σταδιοδρομίας να υιοθετήσουν μια κριτική 

προσέγγιση στην πληροφόρηση και να αναπτύξουν την ικανότητα αξιολόγησης των 

πληροφοριών που συναντούν για την αυθεντικότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την 

δυναμική και τη συνάφεια, κρυμμένη προκατάληψη, λογική ασυνέπεια κ.ο.κ. (Grafstein, 

2002). 

Επιπλέον, δύναται να γίνει αναφορά στα είδη των δεξιοτήτων αξιολόγησης που πρέπει να 

έχουν οι μαθητές προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα μέσα ενημέρωσης με τον σωστό 

τρόπο. Πρέπει λοιπόν να αξιολογήσουν το περιεχόμενο των επιχειρημάτων, να 

αξιολογήσουν την εγκυρότητα των στοιχείων που έχουν και να προτείνουν πρωτότυπες 

λύσεις (Grafstein, 2002). 

Το κριτική επισκόπηση των υπερκειμένων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ικανότητα του 

μαθητή να διατυπώνει γνώσεις από τις πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Η 

ερμηνεία των σημειωτικών συμβόλων στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, 

των εικόνων, των εικόνων και του βίντεο, απαιτεί μια συγκεκριμένη δομή γνώσης και μπορεί 

να δημιουργήσει δυσκολίες σε ορισμένους τύπους μαθητών. Ο Navarro-Pierro (Holscher & 

Strube, 2000) συγκρίνει τους ερευνητές με υψηλή και χαμηλή εμπειρία και διαπίστωσε ότι 

οι ειδικοί αναζητούν το μέλλον και αναπτύσσουν μια στρατηγική αναζήτησης βασισμένη στις 

γνώσεις τους στον ιστό (Scott & O'Sullivan, 2005) . Επιπλέον, όπως επεσήμανε ο De Ruiter 

(2002): "η επιλογή της πηγής που είναι η καλύτερη για την εκπλήρωση της ανάγκης 

πληροφόρησης είναι πολύπλοκη" (Ruiter, 2002). Αυτό σημαίνει ότι μια βασική δεξιότητα 

που κάνει κάποιον υπερκειμενικό γραμματισμό είναι η δυνατότητα να επιλέξει τη σωστή 

πηγή. 

Στο πλαίσιο της πληροφοριακής παιδείας καθορίζονται τρεις βασικές δεξιότητες: ο 

μαθητευόμενος με πληροφοριακή παιδεία "προσεγγίζει αποτελεσματικά τις πληροφορίες", 

"αξιολογεί τις πληροφορίες με κριτικό τρόπο" και "χρησιμοποιεί τις πληροφορίες με 

ακρίβεια και δημιουργικότητα" (Gross & Latham, 2007).  
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Τα χαρακτηριστικά της πληροφοριακής παιδείας ορίστηκαν από τον Bundy (2004) με βάση 

τρία βασικά στοιχεία: γενικές δεξιότητες, δεξιότητες πληροφόρησης και αξίες και 

πεποιθήσεις. Οι γενικές δεξιότητες έχουν να κάνουν με την επίλυση προβλημάτων, τη 

συνεργασία, την ομαδική εργασία, την επικοινωνία και την κριτική σκέψη. Οι δεξιότητες 

πληροφόρησης έχουν να κάνουν με την αναζήτηση πληροφοριών, τη χρήση πληροφοριών 

και την εξοικείωση με τις Νέες Τεχνολογίες. Τέλος, οι στάσεις και οι πεποιθήσεις έχουν να 

κάνουν με τη σωστή και ηθική χρήση πληροφοριών, την κοινωνική ευθύνη και τη συμμετοχή 

της κοινότητας (Bundy, 2004). 

Οι αναγνώστες χρειάζεται να γνωρίζουν πώς να διαβάζουν και να γράφουν τόσο σε έντυπη 

όσο και σε ψηφιακή μορφή. Επομένως, ο αναγνώστης όχι μόνο θα πρέπει να είναι σε θέση 

να αποκωδικοποιήσει το κείμενο, αλλά και να μπορεί να αντιληφθεί το περιεχόμενο και να 

κατασκευάσει νόημα με εικόνες, ήχους, βίντεο, χρώμα ή κάποιο συνδυασμό όλων αυτών 

(Hutchison, Woodward, & Colwell, 2016). 

Επιπρόσθετα, λόγω της συνεχούς πρόσβασης στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες τόσο 

μέσω έντυπων όσο και ψηφιακών κειμένων, οι αναγνώστες πρέπει να κατανοήσουν ότι 

εντοπίζουν πληροφορίες σχετικές με τις ανάγκες τους και αξιολογούν την εγκυρότητα και 

αξιοπιστία αυτών των πληροφοριών (Hutchison et al., 2016). Για να εντοπίσουν αυτές τις 

πληροφορίες, οι αναγνώστες πρέπει να είναι σε θέση να πλοηγούνται σε μια ψηφιακή 

συσκευή και να κατανοούν μια ποικιλία κειμένων, λεξιλογίου και κανόνων που κανονικά δεν 

συσχετίζονται με κείμενα που βασίζονται στην εκτύπωση. Για παράδειγμα, οι αναγνώστες 

πρέπει να κατανοήσουν τις έννοιες τόσο απλά όσο ο σκοπός και η λειτουργία μιας 

διεύθυνσης URL και, σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να γνωρίζουν την έννοια 

αυτού του όρου για να ολοκληρώσουν μια εργασία ψηφιακής ανάγνωσης. Εναλλακτικά, οι 

αναγνώστες ενδέχεται να χρειαστεί να κατανοήσουν πιο περίπλοκους όρους (π.χ. λήψη, 

προσθήκη) και έννοιες για τον εντοπισμό των πληροφοριών που χρειάζονται και την έννοια 

της δημιουργίας λογαριασμού. Οι αναγνώστες δεν πρέπει μόνο να γνωρίζουν πώς να 

πλοηγούνται σε ψηφιακά περιβάλλοντα και να αξιολογούν με κριτικό πνεύμα τις 

πληροφορίες, αλλά επίσης να γνωρίζουν πώς να επικοινωνούν αποτελεσματικά με αυτά τα 

εργαλεία (Hutchison et al., 2016). 

Οι άλλοι μελετητές για την παιδεία (Hutchison et al., 2016) προσδίδουν μια 

κοινωνικοπολιτισμική προοπτική στον γραμματισμό. Οι Lankshear και Knobel πρότειναν ότι 

ο γραμματισμός "δεν είναι θέμα γνώσης του πώς να διαβάζεις και να γράφεις ένα 

συγκεκριμένο κείμενο. Πρόκειται μάλλον για «εφαρμογή αυτής της γνώσης για ειδικούς 

σκοπούς σε συγκεκριμένα πλαίσια αξιοποίησης». Υποστήριξαν περαιτέρω ότι διαφορετικά 

κείμενα απαιτούν διαφορετικό υπόβαθρο και δεξιότητες για να αποκωδικοποιήσουν το 

περιεχόμενο. Αυτή η άποψη του γραμματισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική όσον αφορά την 

ψηφιακή τεχνολογία, επειδή η τεχνολογία παρέχει συνεχώς μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα 

για την καλλιέργεια του γραμματισμού, πολλά από τα οποία απαιτούν συγκεκριμένα βασικά 

στοιχεία. Περαιτέρω, οι Lankshear και Knobel υποστήριξαν ότι η πολυεπεξεργασία με την 

τεχνολογία είναι δεδομένη μεταξύ των ψηφιακών νέων και είναι ένας τρόπος λειτουργίας 
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στην καθημερινή ζωή. Αυτή η προσέγγιση της γραμματικής δραστηριότητας είναι μια 

σημαντική σκέψη καθώς εξετάζουμε τι σημαίνει να είναι γραμματισμένος στον 21ο αιώνα 

(Hutchison et al., 2016). 

Οι μαθητευόμενοι προορίζονται να αναπτύξουν δεξιότητες στη χρήση έντυπων και 

ηλεκτρονικών μέσων (IFLA/ UNESCO, 2001, όπως αναφέρεται στο (Ejikeme & Okpala, 2016)). 

Αυτές οι δεξιότητες έχουν πολύ μεγάλη επίδραση στην καλλιέργεια του γραμματισμού. Οι 

μαθητές χρειάζεται να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα ανάγνωσης, η οποία θα οδηγήσει σε 

γρήγορο ρυθμό κατανόησης, ταχύ ρυθμό ανάγνωσης, διακρίνοντας τις βασικές ιδέες από 

σχετικές ιδέες, επαρκές λεξιλόγιο και λέξη δύναμη, τα κατάλληλα ενδιαφέροντα ανάγνωσης 

και ενδιαφέρον για την ανάγνωση σχετικού υλικού. 

Οι Leu et al. (2004) υποστηρίζουν ότι οι νέοι ψηφιακοί γραμματισμοί  επιτρέπουν σε κάποιον 

να εντοπίσει σημαντικά ερωτήματα, να εντοπίσει πληροφορίες, να αξιολογήσει κριτικά τη 

χρησιμότητα των πληροφοριών, να συνθέσει πληροφορίες για να απαντήσει σε αυτά τα 

ερωτήματα και στη συνέχεια να δώσει τις απαντήσεις σε άλλους (Ilomäki, Paavola, Lakkala, 

& Kantosalo, 2016). 

Η μαζική διακίνηση των πληροφοριών, που οφείλεται στις ΤΠΕ, απαιτεί νέες δυνατότητες 

αναζήτησης, επιλογής, αξιολόγησης και οργάνωσης της πληροφορίας σε ψηφιακά 

περιβάλλοντα (Claro et al., 2012). Ωστόσο, σε μια κοινωνία της γνώσης δεν αρκεί να είναι σε 

θέση κάποιος να επεξεργάζεται και να οργανώνει πληροφορίες, αλλά είναι εξίσου 

απαραίτητο να μετασχηματίζονται οι πληροφορίες προκειμένου να δημιουργηθούν νέες 

γνώσεις ή να χρησιμοποιηθεί η ευελιξία των ΤΠΕ / δεξιοτήτων για την παροχή πληροφοριών 

για νέες ιδέες. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι ποικίλες εφαρμογές ΤΠΕ αποτελούν ένα ιδιαίτερα 

κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη ικανοτήτων υψηλότερου επιπέδου που 

απαιτούνται για την εργασία με πληροφορίες και γνώσεις όπως οργανωτικές δεξιότητες, 

κριτική ανάλυση, επίλυση προβλημάτων και δημιουργικότητα (B. Kim, Park & Baek, 2009) 

(Rosas et al., 2003), (Spence & Feng, 2010). Έτσι, αυτή η διάσταση θεωρούσε δύο 

υποδιαστάσεις: 

● Η ευελιξία των ΤΠΕ / δεξιότητα στην προμήθεια πληροφοριών, η οποία περιλαμβάνει 

τις δυνατότητες αναζήτησης, επιλογής, αξιολόγησης, οργάνωσης και διαχείρισης 

ψηφιακών πληροφοριών, 

● Δεξιότητες ΤΠΕ στην επεξεργασία πληροφοριών, οι οποίες εξετάζουν τις ικανότητες 

να αναλύουν, να βελτιώνουν και να αντιπροσωπεύουν πληροφορίες, να 

δημιουργούν νέες πληροφορίες και να αναπτύσσουν ιδέες. 

Επιπλέον, οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται με πολλούς τρόπους με σκοπό την επικοινωνία, όπως η 

γραφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η συμμετοχή σε συνομιλίες (Claro et al., 

2012). Αυτή η διάσταση χωρίζεται σε δύο υποδιαστάσεις: 

● Δεξιότητες ΤΠΕ στην αποτελεσματική επικοινωνία, η οποία εξετάζει τη δυνατότητα 

μετάδοσης πληροφοριών σε άλλους, διασφαλίζοντας ότι οι έννοιες κοινοποιούνται 

αποτελεσματικά λαμβάνοντας υπόψη τα μέσα ενημέρωσης και τον παραλήπτη, 
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● Δεξιότητες ΤΠΕ σε συνεργασία και εικονικές αλληλεπιδράσεις, η οποία περιλαμβάνει 

την ικανότητα αλληλεπίδρασης σε εικονικά δίκτυα και τη χρήση των ΤΠΕ για την 

ανταλλαγή πληροφοριών, τη διαπραγμάτευση συμφωνιών και τη λήψη αποφάσεων 

με τους συνομηλίκους μέσα στον αμοιβαίο σεβασμό των ιδεών. 

Η βιβλιογραφία διακρίνει μεταξύ μιας σειράς πτυχών των ψηφιακών δεξιοτήτων στις οποίες 

τα κοινωνικά χαρακτηριστικά παράγουν διαφορετικές επιπτώσεις. Μια ενοποιημένη 

διάκριση είναι αυτή μεταξύ μιας τεχνικής / επιχειρησιακής πτυχής των ψηφιακών 

δεξιοτήτων που απαιτείται για τη λειτουργία ενός υπολογιστή και ενός προγράμματος 

περιήγησης και μιας πληροφοριακής πλευράς που συνδέεται με την ικανότητα επιλογής, 

αξιολόγησης και επαναχρησιμοποίησης πληροφοριών (Gui & Argentin, 2011). Με βάση το 

μοντέλο Van Dijk (Van Dijk, 2005, 20-22), οι Van Deursen και Van Dijk (2009) προτείνεται μια 

πολύ λεπτομερής τυπολογία την οποία θα χρησιμοποιήσουμε ως σχέδιο αναφοράς: 

«επιχειρησιακές δεξιότητες» (ικανότητα κατανόησης και χειρισμού των τυπικών 

χαρακτηριστικών του δικτύου υπολογιστών και των περιβαλλόντων του διαδικτύου) και 

«δεξιότητες πληροφόρησης» (δεξιότητες επιλογής, αξιολόγησης και επεξεργασίας 

πληροφοριών) (Gui & Argentin, 2011). 

Η ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει στους χρήστες να συνεισφέρουν σε χώρους όπως blogs, 

wikis και sites. μς δημιουργία βίντεο και εικόνων, διαμοιρασμό φωτογραφιών και σχολιασμό 

και πιθανώς να γίνουν πολύτιμοι συντελεστές μέσω μιας ποικιλίας μορφών σε διάφορους 

τομείς (Andes & Claggett, 2011), (Bogard & McMackin, 2012). Ωστόσο, οι συνεισφορές αυτές 

απαιτούν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων όλων των τεχνικών 

λειτουργιών, όπως η συλλογή, η δημοσίευση, η κάνοντας κλικ και η αποθήκευση 

πληροφοριών, σε πιο κρίσιμες δεξιότητες, όπως ο τρόπος αναπαραγωγής ιδεών μέσω ενός 

συνδυασμού εικόνων, ήχων και λέξεων , 2003). Επομένως, οι τρέχουσες αντιλήψεις για το τι 

σημαίνει γραφή δεν μπορούν να αποκλείσουν λειτουργικές, δημιουργικές και κρίσιμες 

δεξιότητες που απαιτούνται για να συμβάλλουν στα ψηφιακά κείμενα σε ψηφιακούς 

χώρους. 

Οι Aviram και Eshet-Alkalai (2006) χαρακτήρισαν την ψηφιακή παιδεία ως συνδυασμό 

τεχνικο-διαδικαστικών, γνωστικών και συναισθηματικών κοινωνικών δεξιοτήτων (Ilomäki et 

al., 2016). Ομοίως, οι Eshet-Alkali και Amichai-Hamburger (2004) έδωσαν ευρεία έννοια στον 

όρο: πρότειναν ότι η ψηφιακή παιδεία αποτελείται από πέντε βασικές ψηφιακές δεξιότητες: 

οπτικοακουστικές δεξιότητες (οδηγίες ανάγνωσης από γραφικές απεικονίσεις) ψηφιακή 

αναπαραγωγή για τη δημιουργία νέων, ουσιαστικών υλικών από υπάρχοντες), δεξιότητες 

διακλάδωσης (κατασκευή γνώσεων από μη γραμμική πλοήγηση), δεξιότητες πληροφόρησης 

(αξιολόγηση της ποιότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών) και κοινωνικο-

συναισθηματικές δεξιότητες (κατανόηση των " που κυριαρχούν στον κυβερνοχώρο και 

εφαρμόζουν αυτή την κατανόηση στην ηλεκτρονική επικοινωνία στον κυβερνοχώρο) (Eshet-

Alkalai, 2004). Επιπλέον, σε αυτή τη λίστα προστέθηκε μία ακόμη δεξιότητα από τους Aviram 

και Eshet-Alkalai (2006), δηλαδή η δεξιότητα επεξεργασίας και αξιολόγησης μεγάλου όγκου 

πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο (Ilomäki et al., 2016). 
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Η ψηφιακή παιδεία συνδέεται επίσης με τις δεξιότητες του 21ου αιώνα (Gottfried, 1990), 

(Adeyemon, 2009). Ωστόσο, η καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού αποκλειστικά, 

περιλαμβάνει κυρίως ορισμένες βασικές δεξιότητες και δεξιότητες ΤΠΕ όσον αφορά τη 

χρήση του Διαδικτύου (Meneses & Mominó, 2010). Οι Lotherington και Ronda (2009) 

μίλησαν για τις δεξιότητες ψηφιακής μετα-γραφής και τις χαρακτήρισαν ως δεξιότητες που 

περιλαμβάνουν την πλοήγηση και «ανάγνωση» ψηφιακών περιβαλλόντων καθώς και την 

ανάπτυξη κατανόησης του ψηφιακά συνδεόμενου κοινού και την αναζήτηση πληροφοριών 

σε απευθείας σύνδεση (Lotherington & Ronda , 2009). 

 

Ικανότητες του 21ου αιώνα 

Τρεις ισχυροί οργανισμοί που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τη διοίκηση και τη βιομηχανία 

ανέπτυξαν ορισμούς για τη μάθηση στον 21ου αιώνα (Keane, Keane, & Blicblau, 2016). Οι 

οργανισμοί αυτοί είναι: MCEETYA (2008), AMA (2010) και AT21CS (2012). 

Ο οργανισμός MCEETYA (Υπουργικό Συμβούλιο για την Εκπαίδευση, την Απασχόληση, την 

Κατάρτιση και τη Νεολαία), σφυρηλατήθηκε μια νέα μαθησιακή προσέγγιση για τον 21ο 

αιώνα με αποτέλεσμα τη Διακήρυξη της Μελβούρνης (MCEETYA 2008). Τα κύρια ευρήματα 

της Διακήρυξης ανέφεραν ότι οι επιτυχημένοι μαθητευόμενοι για τον 21ο αιώνα 

χρειάζονται: 

● να έχουν τις βασικές δεξιότητες στον αλφαβητισμό και την αριθμητική και να είναι 

δημιουργικοί και παραγωγικοί χρήστες της τεχνολογίας, ιδιαίτερα των ΤΠΕ, ως βάση 

για την επιτυχία σε όλους τους τομείς μάθησης, 

● να είναι σε θέση να σκέφτονται σε βάθος και με λογική και να αποκτούν και να 

αξιολογούν αποδεικτικά στοιχεία με πειθαρχημένο τρόπο ως αποτέλεσμα της 

μελέτης θεμελιωδών επιστημονικών κλάδων, 

● να είναι δημιουργικοί, καινοτόμοι και επινοημένοι και να είναι σε θέση να επιλύουν 

προβλήματα με τρόπους που βασίζονται σε μια σειρά μαθησιακών πεδίων και 

κλάδων, 

● να είναι σε θέση να σχεδιάζουν δραστηριότητες αυτόνομα, να συνεργάζονται, να 

δουλεύουν ομαδικά και να επικοινωνούν τις ιδέες τους 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οργανισμός AMA εξέτασε πάνω από 2000 εργοδότες σχετικά με 

τις κρίσιμες δεξιότητες που απαιτούνται για ένα εργατικό δυναμικό του 21ου αιώνα (AMA 

2010) . Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας προσδιόρισαν δεξιότητες που οι εργοδότες 

επιθυμούσαν. Επιπλέον, τα αποτελέσματα από την έρευνα κατέδειξαν ότι οι εργοδότες 

θέλησαν οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες για την ετοιμότητα του 

εργατικού δυναμικού στον 21ο αιώνα. Αυτές οι δεξιότητες προσδιορίστηκαν ως: 

● κριτική σκέψη & επίλυση προβλημάτων, 

● αποδοτική επικοινωνία, 

● συνεργασία και οικοδόμηση ομάδας, 

● δημιουργικότητα και καινοτομία 
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Αντίστοιχα, το πλαίσιο των εθνικών εκπαιδευτικών προσόντων στην τεχνολογία για τους 

εκπαιδευτικούς (NETS-T) περιλαμβάνει πέντε τομείς.  

● Διευκόλυνση και Έμπνευση στη Μάθηση και στη Δημιουργικότητα των μαθητών 

● Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Δημιουργία πλαισίου αξιολόγησης για Εμπειρίες Μάθησης 

στην ψηφιακή  εποχή   

● Μοντελοποίηση Προγραμμάτων Ψηφιακής εποχής και Μάθησης 

● Προώθηση και Μοντελοποίηση Ιδιότητας ψηφιακού πολίτη και υπευθυνότητας 

● Εμπλοκή σε επαγγελματική ανάπτυξη και ηγεσία (Baker, 2016) 

Τέλος, το AT21CS βασίζεται σε μια εταιρική σχέση μεταξύ κυβερνήσεων, εκπαιδευτικών, 

ακαδημαϊκών και βιομηχανιών για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς σε όλο τον κόσμο να 

επιτρέψουν στους μαθητευόμενους να πετύχουν εξοπλισμό με δεξιότητες του 21ου αιώνα 

(AT21CS 2012). Η ανάπτυξη δεξιοτήτων συμπληρώνεται από τα πρωτόκολλα του AT21CS. 

Περιγράφουν τις βασικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για μια οικονομία βασισμένη 

στη γνώση ως βασισμένη στη μάθηση να συνεργάζεται με άλλους και να συνδέεται με την 

τεχνολογία. Αυτές οι βασικές δεξιότητες κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής: 

● τρόπος σκέψης - δημιουργικότητας, κριτικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων, λήψης 

αποφάσεων 

● τρόπος εργασίας- επικοινωνίας και συνεργασίας, 

● εργαλεία για την τεχνολογία εργασίας και πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και 

πληροφοριακή παιδεία, 

● τις δεξιότητες για την αγορά εργασίας, την ιδιότητα του πολίτη, τη ζωή και τη 

σταδιοδρομία και την προσωπική και κοινωνική ευθύνη 

Ως Keane et al. (2013) έχουν επισημάνει ότι υπάρχουν έντονες ομοιότητες μεταξύ των 

κατηγοριών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα που σκιαγραφούνται στις τρεις αυτές προσεγγίσεις 

όσον αφορά τις δεξιότητες στον τομέα της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα (MCEETYA 2008), 

την απασχόληση (AMA 2010 · η σύμπραξη για τις δεξιότητες του 21ου αιώνα 2012) AT21CS 

2012) (Keane et al., 2013, όπως αναφέρεται στο (Keane et al., 2016)). Αυτές οι δεξιότητες 

έχουν συντεθεί ως 4Cs: 

● κριτική σκέψη  

● επικοινωνία 

● συνεργασία 

● δημιουργικότητα 

Όπως έχει συζητηθεί εδώ και πολλά χρόνια μεταξύ των μελετητών παιδείας (Lewis & Fabos, 

2005), οι ορισμοί του 21ου αιώνα για την παιδεία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο την 

ικανότητα του αναγνώστη να διαβάζει και να γράφει κείμενο για έντυπο λόγο. Πρώτον, 

πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι αναγνώστες σήμερα πρέπει να γνωρίζουν πώς να διαβάζουν 

και να γράφουν τόσο τυπωμένα όσο και ψηφιακά κείμενα. Αυτό σημαίνει ότι ο αναγνώστης 

όχι μόνο θα πρέπει να είναι σε θέση να αποκωδικοποιήσει το γραπτό κείμενο, αλλά και να 



23  
 

μπορεί να ανακατασκευάσει νόημα με εικόνες, ήχους, βίντεο, χρώμα ή κάποιο συνδυασμό 

όλων αυτών (Kress, 2003 ). 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (2006) στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» καθόρισε οκτώ βασικές ικανότητες, όπου 

συνδυάζονται γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, που κρίνονται σημαντικές για την 

ολοκλήρωση και εξέλιξη του ατόμου, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, την κοινωνική ένταξη 

και την απασχόληση για τον πολίτη του 21ου αιώνα. Οι ικανότητες είναι: 

 Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα,  

 Επικοινωνία στις ξένες γλώσσες,  

 Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία,  

 Ψηφιακή ικανότητα,  

 Μεταγνωστικές ικανότητες,  

 Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη,  

 Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητα,  

 Πολιτιστική γνώση και έκφραση 

Λόγω της επικράτησης των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, είναι πολύ 

σημαντική η δυνατότητα γρήγορου φιλτραρίσματος μεγάλων ποσοτήτων εισερχόμενων 

δεδομένων, η εξαγωγή πληροφοριών πολύτιμων για τη λήψη αποφάσεων. Ο τεράστιος 

όγκος δεδομένων που κατακλύζει την καθημερινή μας ζωή,  στον οποίο έχουν πρόσβαση 

χρειάζεται οι χρήστες να διαχειρίζονται, να ενσωματώνουν και να αξιολογούν. Αντί να 

ψάχνουν μέσα από τις στοίβες των βιβλιοθηκών για να βρουν κάποιες γνώσεις, μια 

δραστηριότητα που χαρακτηρίζει την πρόσβαση στις πληροφορίες τον 20ό αιώνα, οι χρήστες 

σύγχρονων μηχανών αναζήτησης λαμβάνουν χιλιάδες ή και εκατομμύρια "χτυπήματα". Η 

ικανότητα να διαχωρίζεται η πραγματική πληροφορία μέσα σε όλη αυτή τη μάζα 

εισερχόμενων δεδομένων είναι ένα πακέτο δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (Dede, 2010). 

Η πληροφοριακή παιδεία έχει ισχυρό αντίκτυπο στην αντίληψη του εαυτού ως ατόμου και 

ως μαθητευόμενου. Οι μαθητές εκφράζονται με καλύτερο τρόπο, ενώ συμμετέχουν ενεργά 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εκφράζουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ερώτηση των 

κατάλληλων ερωτημάτων, στην απάντηση σε ερωτήσεις με λιγότερη αβεβαιότητα και στην 

πιο προσεκτική ακρόαση και παρατήρηση. Επιπλέον, οι σπουδαστές είναι σε θέση να 

προβληματιστούν σχετικά με τη δική τους μαθησιακή πρόοδο, να βρουν και να εκφράσουν 

τις ανάγκες τους με περισσότερη εμπιστοσύνη και να προσπαθήσουν να βελτιώσουν τις 

δεξιότητες όπου χρειάζεται. 

Τον πληροφοριακό γραμματισμό ενισχύει την αυτοεκτίμηση των μαθητών, καθώς πιστεύουν 

στις δικές τους ικανότητες και αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους ως αποδεκτούς μαθητές. Οι 

μαθητές έχουν μια αίσθηση αυτοέλεγχου, αφού τώρα έχουν τις δεξιότητες για να πάρουν 

τον έλεγχο της μάθησης και της εμπιστοσύνης τους. Επιπλέον, οι δεξιότητες πληροφόρησης 

βοηθούν τους μαθητές να αναλάβουν την ευθύνη για τη δική τους διαδρομή στη μάθηση και 

να τους επιτρέψουν να μάθουν σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Πολλοί μαθητευόμενοι 



24  
 

ισχυρίζονται επίσης ότι κατανοούν περισσότερο το περιεχόμενο του θέματος σε μικρότερο 

χρονικό διάστημα και ότι η ενεργός συμμετοχή συμβάλλει στη διαδικασία της μάθησης. 

Επιπλέον, ορισμένοι μαθητευόμενοι ισχυρίζονται ότι με την κατάργηση των καθηκόντων 

τους σε φάσεις σχετικές με τις δεξιότητες πληροφόρησης και τη συστηματική εφαρμογή 

αυτών των φάσεων στην ολοκλήρωση του έργου, είναι σε θέση να οργανώσουν 

αποτελεσματικά τις ιδέες τους. Φαίνονται επίσης να χρησιμοποιούν την ορολογία των 

δεξιοτήτων πληροφόρησης με ευκολία και κατανόηση και να αισθάνονται υπεύθυνοι για τη 

δική τους εκμάθηση, ενώ μπορούν να εντοπίζουν τις αδυναμίες τους στην εφαρμογή των 

δεξιοτήτων. Τώρα έχουν μια πιο σφαιρική άποψη των πληροφοριών και είναι σε θέση να 

διαχωρίσουν τις τετριμμένες από τις σημαντικές πληροφορίες. Επιπλέον, οι δεξιότητες 

πληροφόρησης βοηθούν τους μαθητές να βελτιώσουν τόσο τη μακροπρόθεσμη όσο και τη 

βραχυπρόθεσμη μνήμη, ενώ μπορούν να μείνουν συγκεντρωμένοι σε μια συγκεκριμένη 

εργασία. Οι μαθητευόμενοι αναπτύσσουν δεξιότητες αυτορρύθμισης και αυτονομίας στη 

μάθηση και είναι πιο πρόθυμοι να ανταλλάξουν απόψεις και να ξεκινήσουν συζητήσεις στην 

τάξη (Todd, Lamb, & McNicholas, 1992). 

Η UNESCO, αναφέρεται στον Γραμματισμό στα Μέσα και στην Πληροφορία (Media & 

Information literacy) ως μία ομπρέλα (Gretter & Yadav, 2016), που ενώνει την παιδεία με τα 

μέσα πληροφορικής με ταυτόχρονη έμφαση στη σημασία των κρίσιμων αναλυτικών 

δεξιοτήτων για τους καταναλωτές μέσων και πληροφοριών. Για την UNESCO, ένα  άτομο 

πρέπει να γνωρίζει πώς να έχει πρόσβαση και να αξιολογεί τις πληροφορίες, αλλά και πώς 

να το χρησιμοποιεί με ηθικό τρόπο (Gretter & Yadav, 2016). Πρόσφατα, η UNESCO (Gretter 

& Yadav, 2016)) δημοσίευσε ένα πλαίσιο μέσων ενημέρωσης και πληροφόρησης, στο οποίο 

ορίζει τις βασικές και αναλυτικές δεξιότητες που χρειάζονται οι χρήστες των μέσων για να 

αξιολογήσουν τις πληροφορίες και να αναγνωρίσουν μέσα στην καθημερινότητά τους. Το 

πλαίσιο της UNESCO όριζε επίσης τις δεξιότητες του 21ου αιώνα ως συνδυασμός διαφόρων 

ψηφιακών γραμματισμών, με στόχο την ενδυνάμωση των χρηστών μέσω κριτικών και 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων (Gretter & Yadav, 2016). 

Στο πλαίσιο της, η UNESCO (Grizzle et al., 2014) υπογράμμισε τη σημασία των τεχνολογιών 

πληροφορικής για τα μέσα ενημέρωσης και την πληροφοριακή παιδεία στη σημερινή 

παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Το πλαίσιο της UNESCO (Grizzle et al., 2014) αναγνωρίζει τη 

σημασία των κοινωνικών επιπτώσεων της τεχνολογίας, καθώς και τη σημασία της ανάπτυξης 

των δεξιοτήτων των μαθητών στις τεχνολογίες επικοινωνιών. Ως αποτέλεσμα, μια απλή 

προσέγγιση στη διδασκαλία των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα θα μπορούσε να ενσωματώσει 

αυτά τα συμπληρωματικά σύνολα δεξιοτήτων για να δώσει στους μαθητευόμενους μια 

ολοκληρωμένη κατανόηση του ρόλου των υπολογιστικών τεχνολογιών στη σημερινή 

κοινωνία. 

Το πλαίσιο της UNESCO προωθεί τη δημιουργικότητα με τη μορφή αυτοέκφρασης. Το 

πλαίσιο, ωστόσο, τονίζει ότι η δημιουργικότητα αναδύεται επίσης με ζητήματα που πρέπει 

να αναγνωρίζουν οι χρήστες των μέσων, όπως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Επιπλέον, πληροφόρηση, σύμφωνα με την UNESCO, σημαίνει ικανότητα λήψης αποφάσεων 
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βάσει των γνώσεων που αντλούνται από συγκεκριμένες πληροφορίες. Η πληροφοριακή 

παιδεία επιτρέπει στους χρήστες να αξιολογήσουν με κριτικό πνεύμα τις παραγόμενες 

πληροφορίες και στοχεύει να παρέχει στους μαθητές τις δεξιότητες για να κατανοήσουν και 

να αξιολογήσουν κριτικά το περιεχόμενο κάθε πληροφορίας. Η UNESCO αναγνωρίζει ότι οι 

τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, μαζί με ψηφιακές δεξιότητες, είναι 

απαραίτητες για την παραγωγή περιεχομένου, ανεξαρτήτως μορφής περιεχομένου. 

Ταυτόχρονα, η πληροφοριακή παιδεία παρέχει τις κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται, 

έτσι ώστε οι πολίτες να γίνουν όλο και περισσότερο υπεύθυνοι για τη δημιουργία της 

γνώσης. Το πλαίσιο της UNESCO υποστηρίζει ότι οι χρήστες θα πρέπει να έχουν την 

δυνατότητα να αποκτούν τις δεξιότητες και τις γνώσεις, ώστε να αλληλεπιδρούν κριτικά με 

όλες τις μορφές μέσων και πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, ενώ υπογραμμίζει τη 

σημασία της ασφάλειας στο διαδίκτυο. Έτσι, η UNESCO ασχολείται με ζητήματα προσωπικής 

ασφάλειας, παρέχοντας στους χρήστες υποστηρικτικό υλικό για την αντιμετώπιση αυτών 

των προβλημάτων. Τέλος, το πλαίσιο της UNESCO δείχνει πώς η πληροφοριακή παιδεία 

μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες των μέσων να σέβονται και να προωθούν τα 

δικαιώματα των άλλων με ηθική και σεβασμό (Grizzle et al., 2014). 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι δεξιότητες και οι ικανότητες του 21ου αιώνα είναι απαραίτητες για 

να είναι οι νέοι αποτελεσματικοί στην αγορά εργασίας και πολίτες στην κοινωνία της 

γνώσης. Η έκρηξη πληροφοριών απαιτεί νέες δεξιότητες για την πρόσβαση, την αξιολόγηση 

και την οργάνωση πληροφοριών σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Ταυτόχρονα, δεν αρκεί απλώς 

κάποιος να είναι σε θέση να επεξεργάζεται και να οργανώνει πληροφορίες, αλλά πρέπει να 

είναι σε θέση να μοντελοποιεί και να δημιουργεί νέα γνώση ή να την χρησιμοποιεί ως πηγή 

πληροφόρησης (Ananiadou & Claro, 2009). 

Το μεγάλο μέρος των διαθέσιμων πληροφοριών στο διαδίκτυο, καθώς και ο 

πολλαπλασιασμός των βάσεων δεδομένων, καθιστούν την ικανότητα να βρίσκουν και να 

οργανώνουν πληροφορίες γρήγορα και αποτελεσματικά μια σημαντική ικανότητα. Σύμφωνα 

με τον Anderson (2008), η έννοια του πληροφοριακού γραμματισμού επικεντρώνεται σε 

αυτή τη διαδικασία. Προϋποθέτει ότι ο μαθητευόμενος πρώτα κατανοεί και στη συνέχεια 

ορίζει σαφώς τις ανάγκες πληροφόρησης με βάση ένα ερώτημα ή με αφορμή κάποιο έργο 

και επιλέγει τις απαιτούμενες διαδικτυακές πηγές με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, 

εξετάζοντας το πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί. Μόλις βρεθεί η πληροφορία, είναι 

θεμελιώδες ο μαθητευόμενος να είναι σε θέση να αξιολογήσει πόσο πολύτιμη και χρήσιμη 

είναι η πηγή και το περιεχόμενό της για το συγκεκριμένο έργο, καθώς και να είναι σε θέση 

να αποθηκεύει και να οργανώνει αποτελεσματικά τα δεδομένα ή τις ψηφιακές πληροφορίες, 

με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης. Όλες αυτές οι δεξιότητες σχετίζονται με την 

πληροφορία ως πηγή (αναζήτηση, επιλογή, αξιολόγηση και οργάνωση) (Ananiadou & Claro, 

2009). 

Η τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας παρέχει χρήσιμα εργαλεία σε όλα τα 

στάδια της διαδικασίας της μάθησης και υποστηρίζουν τις επιμέρους δραστηριότητες. Οι 

δραστηριότητες αυτές ενσωματώνουν και συνοψίζουν πληροφορίες, αναλύουν και 
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ερμηνεύουν πληροφορίες, μοντελοποιούν πληροφορίες, παρατηρούν πώς λειτουργεί ένα 

μοντέλο και τις σχέσεις μεταξύ των στοιχείων του και, τέλος, δημιουργούν νέες πληροφορίες 

για την παραγωγή νέων ιδεών. Η διαδικασία παραγωγής ιδεών είναι θεμελιώδης, καθώς 

ενθαρρύνει τους μαθητές να αναπτύξουν τη δική τους σκέψη. Οι δεξιότητες που ανήκουν 

κυρίως σε αυτήν την υποκατηγορία (πληροφορίες ως προϊόν) είναι η δημιουργικότητα και η 

καινοτομία, η επίλυση προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων (Ananiadou & Claro, 2009). 
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Νέες προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία 
 

Ο όρος Edutainment 

H εμφάνιση της όρου «edutainment», σηματοδοτεί την επισημοποίηση της εκπαίδευσης των 

παιδιών στον ελεύθερο χρόνο τους με τρόπο διασκεδαστικό και ευχάριστο. Πρόκειται για 

ένα υβριδικό μείγμα της εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε 

συνδυασμό οπτικοακουστικού υλικού και αφήγησης, έχει παιχνιώδη χαρακτήρα και δεν 

είναι αυστηρά δομημένο ως διδακτικό πακέτο. Η παιδαγωγική του υλικού αυτού είναι πολύ 

λιγότερο αυταρχική - και πολύ πιο «διαδραστική» - από εκείνη της τυπικής εκπαίδευσης 

(Buckingham, Scanlon & Sefton-Green, 2001). 

O Marshal McLuhan και o B. Heyman (2002) συνέδεσαν τις έννοιες της εκπαίδευσης και της 

ψυχαγωγίας στον όρο Edutainment (Heyman, 2002). Το 1960, και οι δύο πρότειναν τον όρο 

edutainment ως μια μορφή επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το παιχνίδι για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς. Ειδικότερα, ο Marshal McLuhan (1998) υπογράμμισε ότι όσοι διακρίνουν την 

ψυχαγωγία από την εκπαίδευση αγνοούν ότι η εκπαίδευση χρειάζεται να έχει και τον 

παιγχιώδη χαρακτήρα, ενώ η ψυχαγωγία πρέπει να είναι ταυτόχρονα εκπαιδευτική 

(McLuhan, 1998).  

Σύμφωνα με το Buckingham and Scanlon (2000), είναι ένα υβριδικό είδος που εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από το οπτικό υλικό, από αφηγηματικά ή game-like μορφές, και από πιο 

ανεπίσημες, λιγότερο διδακτικές μορφές προσέγγισης. Η ονομασία “Edutainment” 

οφείλεται στον Robert Heyman. 

Ο σκοπός είναι να προσελκύσει και να κρατήσει την προσοχή των μαθητών εμπλέκοντας τα 

συναισθήματά τους μέσω μιας οθόνης υπολογιστή, η οποία παρέχει πλούσια 

οπτικοακουστικά ερεθίσματα.  

Η εκπαίδευση μπορεί επίσης να οριστεί ως "ένα μέρος όπου τα παιδιά θα μπορούσαν να 

απολαύσουν αυτό που μαθαίνουν χρησιμοποιώντας διδακτικούς πόρους διαφορετικής 

μορφής πολλών μέσων (κείμενο, ήχος, κινούμενα σχέδια, βίντεο, κείμενο και εικόνες), μέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή (Zarina, 2005). 

Αποτελεί μια διαδραστική παιδαγωγική μέθοδο και βασίζεται στην πεποίθηση ότι η μάθηση 

είναι αναπόφευκτα "διασκέδαση" (Okan, 2003). Η τεχνολογία Edutainment, δίνει έμφαση 

στη διασκέδαση στη διαδικασία αναζήτησης και ανακάλυψης, ικανοποιεί την περιέργεια των 

μαθητών και αναγνωρίζει την αξία του συνδυασμού διασκέδασης και εκπαίδευσης (Wang, 

Zuo & Li , 2007). 

Ως πρακτική του Edutainment μπορεί να θεωρηθεί και το Μαθητικό Ραδιόφωνο, το οποίο 

παρέχει ένα ευχάριστο εκπαιδευτικό περιβάλλον μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με 

πλούσιο ηχητικό υλικό και μπορεί να αξιοποιηθεί και εκτός σχολικής τάξης. Επομένως, εκτός 

από τους εκπαιδευτικούς, εμπλέκονται ενεργά και οι γονείς στην εκπαίδευση, δίνοντάς τους 



28  
 

την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις ραδιοφωνικές εκπομπές για ευχάριστη  και διασκεδαστική 

μάθηση.  

Η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να συμπεριληφθεί στις πρακτικές του Edutainment, 

ενισχύοντας τις δεξιότητες συνεργασίας και προσφέροντας ευκαιρίας αλληλεπίδρασης για 

εκπαιδευτικό όφελος σε παιδιά ηλικίας 7-11, όπως αποδεικνύεται από τα ευρήματα του 

έργου FaTe2 (Garzotto & Forfori, 2006). 

 

O όρος User Generated Content  

Το περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες (UGC) αναφέρεται στο περιεχόμενο 

πολυμέσων που δημιουργείται ή παράγεται όχι από επαγγελματίες, αλλά από το κοινό, και 

διανέμεται κυρίως μέσω Διαδικτύου. Παρόλο που η δημιουργία και η διάδοση του 

περιεχομένου ήταν σταθερή εδώ και εκατοντάδες χρόνια, οι δυνατότητες ενός 

συνηθισμένου καταναλωτή να επικοινωνεί και να επηρεάζει ένα μαζικό κοινό μόλις 

πρόσφατα τέθηκε σε εφαρμογή δεδομένης της εμφάνισης τεχνολογιών Web 2.0 (Daugherty, 

Eastin & Bright , 2008).  

Η εμφάνιση του διαδικτύου, από την ίδια της τη φύση, έχει βελτιώσει τις εφαρμογές 

περιεχομένου και κατανομής αρχείων, οι οποίες με τη σειρά τους έχουν διαμορφώσει τους 

μηχανισμούς δημιουργίας και διανομής της UGC. Με την πάροδο του χρόνου, το Διαδίκτυο 

έχει γίνει ένα εξαιρετικά εξατομικευμένο πληροφοριακό χώρο στο οποίο οι άνθρωποι 

μπορούν να προσαρμόσουν την προβολή των μέσων ενημέρωσης στις συγκεκριμένες 

ανάγκες και τις επιθυμίες τους (Ting-Teng, Lai, & Ku, 2006). 

Η δυνατότητα δημοσίευσης περιεχομένου στο ηλεκτρονικό περιβάλλον ήταν δυνατή από την 

έναρξη του Διαδικτύου, επειδή οι προσωπικοί μηχανισμοί δημοσίευσης είναι εγγενείς στη 

δομή αυτού του χώρου πληροφοριών. Όσον αφορά τη χρήση των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης, η προθυμία του να βιώσει την UGC εξαρτάται από τη στάση του έναντι της 

κατανάλωσης ή της δημιουργίας της UGC. Ωστόσο, επειδή τα ατομικά κίνητρα μπορεί να 

ποικίλουν σημαντικά, οι άνθρωποι μπορούν να αποφασίσουν να δημιουργήσουν UGC για 

διάφορους λόγους (Daugherty, Eastin, & Bright, 2008). Η λειτουργική θεωρία δηλώνει ότι οι 

στάσεις εξυπηρετούν διάφορα κίνητρα, ανάλογα με το σκοπό, έτσι ώστε η συμπεριφορά 

ενός ατόμου να γίνεται συνάρτηση της στάσης τους έναντι αυτής της συμπεριφοράς 

(O'Keefe, 2002). 

Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά που κάνουν την εμπειρία του UGC ξεχωριστή. Πρώτον, 

περιλαμβάνει την ερασιτεχνική παραγωγή πρωτότυπου περιεχομένου ή την τροποποίηση 

και την επεξεργασία του υπάρχοντος περιεχομένου. Δεύτερον, περιλαμβάνει την κοινή 

χρήση με άλλους, συνήθως με την ανάρτησή τους σε μια ιστοσελίδα ή ένα προσωπικό 

ιστότοπο (Östman, 2012). 
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Ο σύγχρονος ορισμός User Generated Content, ως η εφαρμογή της θεωρίας της βιωματικής 

μάθησης στην εκπαιδευτική πράξη, αποτελεί το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα για την ελεύθερη 

πρόσβαση όλων των μαθητών σε ένα αδέσμευτο ιδεολογικά περιεχόμενο και δίνει στους 

μαθητές τη δυνατότητα να δημιουργήσουν οι ίδιοι την πληροφορία, ώστε να 

επαναχρησιμοποιηθεί και από άλλα σχολεία χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. 

Παράλληλα, η χρήση των νέων μέσων και τη δημιουργία περιεχομένου οπτικού ή ηχητικού 

από τους μαθητές προσφέρει την ευκαιρία της μάθησης σε συνδυασμό με την ψυχαγωγία 

και μάλιστα πολλές φορές στον ελεύθερο χρόνο των μαθητών. Οι θεματικές στις μαθητικές 

δημιουργίες δεν περιορίζονται μόνο αυστηρά στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείο αλλά 

επεκτείνονται στα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους, δίνοντας επιπλέον κίνητρα 

ενασχόλησης. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τα κίνητρα των χρηστών για ανάπτυξη του περιεχομένου στο 

διαδίκτυο προσεγγίζονται από την τυπολογία του Katz, σύμφωνα με την οποία 

υποδηλώνεται ότι κάθε συμπεριφορά εξυπηρετεί μία ή περισσότερες από τέσσερις 

ξεχωριστές λειτουργίες προσωπικότητας: χρηστική, γνωστική, αμυντική και εκφραστική. Η 

χρηστική λειτουργία αντιπροσωπεύει τις συμπεριφορές που πηγάζουν από το προσωπικό 

ενδιαφέρον. Όσον αφορά το UGC, οι άνθρωποι που κινητοποιούνται από αυτή την 

λειτουργία, δημιουργούν περιεχόμενο, κυρίως για τα προσωπικά τους κίνητρα. Αντίθετα, η 

γνωστική λειτουργία αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι καθοδηγούνται από την ανάγκη να 

κατακτήσουν γνώσεις για να ερμηνεύσουν τον περίγυρό τους. Δηλαδή, κινητοποιούμαστε 

από την ανάγκη να κατανοήσουμε και να κατανοήσουμε τις εμπειρίες μας. Η εκφραστική 

λειτουργία συνεπάγεται συμπεριφορές που επιτρέπουν στους ανθρώπους να εκφράσουν ή 

να συσχετίσουν τις προσωπικές τους ιδέες και τις αξίες τους. Έτσι, οι παραγωγοί του UGC 

αισθάνονται ικανοποιημένοι έχοντας μια αίσθηση αυτοπεποίθησης, επειδή έχουν 

δημιουργήσει περιεχόμενο και έχουν γίνουν μέλη μιας διαδικτυακής κοινότητας που 

μοιράζεται τις αρχές που θεωρούν σημαντικές. Τέλος, η αμυντική λειτουργία 

αντιπροσωπεύει τα κίνητρα που αποσκοπούν στην προστασία των ανθρώπων από 

ανασφάλειες ή εξωτερικές απειλές, οι οποίες εξυπηρετούν την εσωτερική λειτουργία της 

υπεράσπισης της ατομικής εικόνας. Σε αυτή την περίπτωση, οι δημιουργοί του UGC 

συμμετέχουν για να ελαχιστοποιήσουν τις δικές τους αμφιβολίες, να αισθανθούν την 

αίσθηση ότι ανήκουν και, ενδεχομένως, να μειώσουν τα ενοχλητικά συναισθήματα που δεν 

βοηθούν στην κοινωνική τους ταυτότητα (Katz, 1960). 

Ο Smith (1973) προτείνει ανάδειξη της εκφραστικής λειτουργίας, που επικεντρώνεται στο 

κίνητρο για κοινωνική προσαρμογή, όπου οι άνθρωποι εκφράζουν συμπεριφορές για να 

είναι αρεστοί στους άλλους. Η ανάγκη για κοινωνικοποίηση αναγκάζει τους ανθρώπους να 

αναζητήσουν ευκαιρίες να αλληλεπιδρούν με φίλους ή να συμμετέχουν σε δραστηριότητες 

δημοφιλείς από τους “σημαντικούς άλλους” (Clary, et al., 1998). Όσον αφορά την παραγωγή 

του περιεχομένου από τους χρήστες (UGC), αποτελεί μια κοινωνική διαδικασία, η οποία από 

μόνη της θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο, επειδή οι έννοιες της κοινής χρήσης και της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης είναι ευρέως διαδεδομένες. 
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Παράλληλα, υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ του περιεχομένου που δημιουργείται από τον 

χρήστη και της ενεργούς συμμετοχής των χρηστών στα κοινωνικά θέματα. Οι Gil De Zuñiga 

et al. (2009) υποθέτει ότι «τα ιστολόγια μπορούν να αποτελέσουν από μόνα τους ως 

εναλλακτική πηγή πληροφοριών» (Gil De Zúñiga, Puig-I-Abril, & Rojas, 2009).  

Η παραγωγή περιεχομένου συνεπάγεται επιπλέον ενασχόληση με ένα θέμα σε σύγκριση με 

τις διαδικασίες κατανόησης και ερμηνείας ενός θέματος, που συνήθως συνδέεται από με τη 

λήψη και παρακολούθηση μέσων. Επιπλέον, συνεπάγεται πράξη έκθεσης στο κοινό, 

δεδομένου ότι η διαδικασία αποστολής περιεχομένου, ανεξάρτητα από το αν παράγεται ή 

όχι από το άτομο που δημοσιεύει, διεξάγεται μπροστά σε δυνητικά ακροατήρια 

(Abercrombie & Longhurst, 1998). Τέλος, ενσωματώνει τη συνεργασία, καθώς η παραγωγή 

από χρήστες περιλαμβάνει την επεξεργασία, την ανάρτηση, την αξιολόγηση και την 

αυτοκριτική και την κριτική από τους άλλους χρήστες μέσω του διαδικτύου (Jenkins, 

Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, 2006). Αυτά τα τρία στοιχεία 

μπορούν να συνδεθούν με την καλλιέργεια μιας νέας, ψηφιακής μορφής, δημοκρατικής 

στάσης των νέων. 

Ο ρόλος του χρήστη και του παραγωγού ερμηνεύεται στον χώρο των μέσων ως νέες 

διαστάσεις της παιδικής ηλικίας, οι οποίοι εκτυλίσσονται σε κοινωνικά πλαίσια αποκτώντας 

εμπειρίες. Οι μαθητές αναλαμβάνοντας τον νέο ρόλο του παραγωγού, αναδεικνύουν τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικής τους ευθύνης και τονώνουν την αυτονομία τους. Μέσα από 

τις δραστηριότητες παραγωγής περιεχομένου, οι μαθητές κινούνται σε επίπεδο σκέψης, 

γλώσσας και δράσης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της παραγωγής οι μαθητές 

μεταχειρίζονται σύμβολα και συμβολικές μορφές έκφρασης. Στον χώρο των Νέων Μέσων, οι 

μαθητές λειτουργούν ως πολιτισμικοί φορείς και γνώστες του αντικειμένου και υπερτερούν 

απέναντι στους ενήλικους. Έτσι, διευκολύνεται η πολιτισμική ένταξη, κοινωνικοποίηση και 

αγωγή. Η παιδική ηλικία αυτής της εποχής παράγει τρόπους παιδικής συμπεριφοράς, σχέδια 

δράσης και ενδιαφέροντα επάνω στη βάση της αυτονομίας (Σοφός, 2007) 
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Ραδιόφωνο και Εκπαίδευση 
 

Χαρακτηριστικά ραδιοφώνου 

Μεταξύ των πολυάριθμων διαθέσιμων μέσων μαζικής ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου 

και του Διαδικτύου, το ραδιόφωνο έχει μια εξέχουσα θέση και, ιστορικά, ήταν η πρώτη 

κινητή συσκευή που εισήχθη. (Coccoli, 2014). 

Η ταξινομία των Μέσων με κριτήριο την αρχιτεκτονική τους, ορίζει το ραδιόφωνο ως 

τριτογενές Μέσο, εφόσον απαιτείται τεχνική υποδομή και βασίζεται σε μονόπλευρη 

επικοινωνία. Ωστόσο, η αρχιτεκτονική του έχει πλέον εξελιχθεί, ως διαδικτυακό ραδιόφωνο 

,και μπορεί να οριστεί ως τεταρτογενές Μέσο, από τη στιγμή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

με αποκεντρωμένη την τεχνική υποδομή, όσον αφορά την παραγωγή των Μέσων και την 

πρόσληψη περιεχομένου, ενώ λόγω της διανομής του περιεχομένου στο διαδίκτυο δεν 

υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ πομπού και δέκτη (Faulstich, 1995 όπως αναφέρεται στους 

(Σοφός & Kron, 2010)). 

Ως μέσο, το ραδιόφωνο έχει πολλά πλεονεκτήματα. Ενθαρρύνει και ίσως απαιτεί από τους 

ακροατές να επικεντρώσουν την προσοχή τους και να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους. 

Ένα από τα μοναδικά πλεονεκτήματα του ραδιοφώνου είναι ότι λειτουργεί ως ένα «θέατρο 

του νου». Σε κοινωνίες στις οποίες δεν υπάρχει το ραδιόφωνο ως μοναδικό μέσο, τότε εκεί 

αποτελεί φυσική επέκταση αυτής της διαδικασίας. Αυτό καθιστά ένα ελκυστικό μέσο στις 

αναπτυσσόμενες χώρες όπου τα ποσοστά αλφαβητισμού είναι γενικά χαμηλά, ιδίως μεταξύ 

των φτωχών αγροτών. Το ραδιόφωνο έχει αμεσότητα. Μπορεί να μεταφέρει άμεσα τα 

γεγονότα χωρίς την χρονική καθυστέρηση. Μπορεί να κάνει τον ακροατή να αισθάνεται ότι 

είναι μέρος της δράσης ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος. Το ραδιόφωνο φαίνεται 

να απαιτεί μεγαλύτερη πνευματική συμμετοχή από ό, τι ένα καθαρά οπτικό μέσο ή από την 

τηλεόραση, η οποία είνα οπτικο-ακουστική. Αυτό είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό στην 

εκπαίδευση όπου κάποιος προσπαθεί να εστιάσει και να τονώσει την ψυχική δραστηριότητα 

(Imhoof, 1983). Επιπλέον, το ραδιόφωνο είναι διαδραστικό. Ένα υψηλό επίπεδο 

αλληλεπίδρασης με το κοινό είναι το κύριο χαρακτηριστικό πολλών επιτυχημένων 

προγραμμάτων, όπου οι παραγωγοί διαβάζουν τα μηνύματα που στέλνουν οι ακροατές. Στο 

παρελθόν, το ραδιόφωνο χρησιμοποιήθηκε επίσης ως εκπαιδευτικό εργαλείο, ειδικά για τη 

διδασκαλία γλωσσών σε αναλφάβητους ανθρώπους. Σήμερα, χρησιμοποιείται σε 

αναπτυσσόμενες χώρες με τον ίδιο σκοπό (Coccoli, 2014). Το ραδιόφωνο έχει ένα ιδιαίτερο 

πλεονέκτημα σε χώρες όπου υπάρχει ισχυρή προφορική παράδοση. Κατά μία έννοια, 

επεκτείνει αυτή την παράδοση και ενσωματώνει νέα είδη πληροφοριών που μπορούν να 

μεταφερθούν από το στόμα. Καλά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά ραδιοφωνικά προγράμματα 

μπορούν τόσο να διατηρήσουν την προφορική κληρονομιά και να αναπτύξουν νέες 

παραδόσεις μέσω ραδιοφώνου. Με την αξιοποίηση αυτής της προφορικής παράδοσης, ένα 

ραδιοφωνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να αποφέρει σημαντικά μεγαλύτερα κέρδη 

από ένα πρόγραμμα που βασίζεται σε εκτυπώσεις, ειδικά για ενήλικες (Imhoof, 1983). 
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Σύμφωνα με τον Brecht (2012), το ραδιόφωνο εξακολουθεί να είναι το μέσο μαζικής 

επικοινωνίας που υπάρχει στα περισσότερα σπίτια, ακόμη και όταν δεν υπάρχει ηλεκτρική 

ενέργεια. Η πιο θετική πτυχή της είναι η εγγύηση της αυτονομίας στην υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων, η οποία δίνει στους ακροατές τη δυνατότητα να ακούνε ταυτόχρονα 

κάνοντας άλλες δραστηριότητες.  (Ogliari & de Souza, 2012).  

 

Η περίπτωση του διαδικτυακού ραδιοφώνου 

Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, που οδήγησαν σε νέες συσκευές και εργαλεία, 

συμπίπτουν στην καινοτομία των παραδοσιακών μέσων μεταφοράς γνώσεων και διακίνησης 

ιδεών και πληροφοριών. Σε ένα τόσο δυναμικό και πολυμεσικό πλαίσιο, δημιουργήθηκε το 

διαδικτυακό ραδιόφωνο (Coccoli, 2014). Μία δυνατότητα που αξιοποιείται από τους 

εκπαιδευτικούς είναι ότι οι εφαρμογές Web 2.0 επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να 

συνδεθούν και να συνεργαστούν με άλλους μέσω διαφορετικών αλληλεπιδράσεων και 

επιπλέον να υποστηρίξουν την κριτική, αναλυτική, διαισθητική και αναλογική σκέψη με μια 

μαζική ανταλλαγή πληροφοριών (Huang, Hood, & Yoo, 2014). 

Μετά την ανάπτυξη και την εξέλιξη του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού (WWW), το 

ραδιόφωνο έχει μετατραπεί σε διαδικτυακό ραδιόφωνο και οι χρήστες μπορούν να ακούνε 

προγράμματα μέσω ενός λογισμικού περιήγησης σε έναν Η/Υ, μέσω σύνδεσης διαδίκτυο. 

Σύμφωνα με την τεχνική, ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο είναι απλά ένας ραδιοφωνικός 

σταθμός, ο οποίος εκπέμπει μέσω του Διαδικτύου και όχι μέσω του αέρα. Η φωνή και η 

μουσική είναι σήματα ψηφιακού ήχου (Priestman, 2002) και το περιεχόμενο παραδίδεται 

μέσω ενός ειδικού διακομιστή μετάδοσης ροής. Έτσι, οι χρήστες μπορούν να ακούνε 

προγράμματα μέσω οποιασδήποτε συσκευής που παρέχεται με δυνατότητες σύνδεσης και 

αναπαραγωγής (π.χ. ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο σε έναν τυπικό υπολογιστή 

ή μια φορητή συσκευή με σύνδεση και όχι ένα δέκτη FM (Coccoli, 2014). Σήμερα, η ύπαρξη 

του ραδιοφώνου στο Διαδίκτυο αναφέρεται συνήθως σε δύο κύριες κατηγορίες: η πρώτη 

είναι όταν ένας επίγειος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδει ροή και μέσω διαδικτύου 

ταυτόχρονα και η δεύτερη είναι όταν ένας ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδει ροή μόνο μέσω 

διαδικτύου (Guney, Rizvanoglu, & Ozturk, 2013). Αυτές οι ροές ήχου μπορούν να μεταδοθούν 

ζωντανά ή ως ηχογραφημένες και διατηρημένες σε ένα αρχείο εκπομπών, αλλά και στις δύο 

περιπτώσεις αυτές πρέπει να δημιουργηθούν ως προγραμματισμές για μετάδοση (Guney, 

Rizvanoglu, & Ozturk, 2013).  

Ειδικά στις ΗΠΑ, δημιουργήθηκε ένας τεράστιος αριθμός διαδικτυακών ραδιοφωνικών 

σταθμών, ο οποίος όχι μόνο άλλαξε τον τρόπο ακρόασης (Coccoli, 2014), αλλά δημιούργησε 

ένα καινούριο μοντέλο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτή η εξέλιξη, γνωστή ως μορφή 

Real Audio, που υποστηρίχθηκε από τον Rob Glaser τον Απρίλιο του 1995. Η μορφή Real 

Audio έθεσε ένα νέο πρότυπο και κατέστησε δυνατή την παροχή ψηφιακού ήχου μέσω του 

διαδικτύου. Το διαδικτυακό ραδιόφωνο άλλαξε δραματικά το παγκόσμιο ραδιοφωνικό τοπίο 

(Coccoli, 2014). Πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί του Διαδικτύου δημιουργήθηκαν από την 
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αρχή, ενώ πολλοί άλλοι εισήχθησαν ως η διαδικτυακή έκδοση των υφιστάμενων 

ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Δημιουργήθηκαν θεματικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί και 

καλύπτεται ποικιλία στη θεματολογία από τα ραδιοφωνικά προγράμματα (Coccoli, 2014). 

Το ραδιόφωνο που βρίσκεται στον κυβερνοχώρο προσδίδει ευελιξία στην ακρόαση, επειδή 

καθιστά διαθέσιμα αρχεία πολυμέσων σε αρχείο και προσφέρονται ασύγχρονα. Επιπλέον, 

ευθυγραμμίζει τη σχέση μεταξύ ακροατή / χρήστη, λειτουργεί ως μέσο για επικοινωνία και 

αλληλεπίδραση εντός των κοινοτήτων και ως πολύτιμος χώρος διάδοσης, κοινωνικοποίησης 

και εκλαΐκευσης της επιστήμης, της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας, που παράγονται από 

εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σύμφωνα με την Perona Paéz (2010): «Οι δυνατότητες που 

προσφέρονται από το Διαδίκτυο, αλλά κυρίως η δυνατότητα της διαδραστικότητας, 

συνέβαλαν στην εμφάνιση πραγματικών οπτικοακουστικών πλατφορμών σε απευθείας 

μετάδοση με θεμελιώδη στόχο την εκπαίδευση στα μέσα» (Teixeira & Paez, 2010). 

Σύμφωνα με τον Coccoli (2014, το ραδιόφωνο γίνεται διαφορετικό και οι στάσεις των 

ανθρώπων αλλάζουν. Το διαδικτυακό ραδιόφωνο έχει εισαγάγει νέους τρόπους 

προσέγγισης του περιεχομένου και συνέβαλε στη διάδοση νέων μοντέλων μάθησης, ακόμη 

και στην κινητικότητα. Η διάχυτη χρήση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Twitter 

και Facebook) και των αντίστοιχων υπηρεσιών ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων έχει αλλάξει 

τον τρόπο με τον οποίο οι ακροατές αλληλεπιδρούν με τους παραγωγούς. Η χρήση αυτού 

του μέσου ως εκπαιδευτικού εργαλείου σε περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης στη μάθηση 

μέσω κινητού,  μπορεί να οδηγήσει στα ακόλουθα αποτελέσματα:  

α) Λόγω του χαμηλότερου κόστους, μπορεί να υπάρξει ένας τεράστιος αριθμός καναλιών 

ταυτόχρονα, κάθε ένα αφιερωμένο σε ένα συγκεκριμένο θέμα ή ακόμα και σε ένα δεδομένη 

πανεπιστημιακή τάξη  

β) το αποθετήριο ραδιοφωνικών εκπομπών (podcasting) επιτρέπει στους χρήστες να 

κατεβάζουν ηχογράφηση, έτσι ώστε να μπορούν να αναπαραχθεί ανά πάσα στιγμή, σε μια 

ποικιλία φορητών συσκευών 

γ) οι συσκευές αναπαραγωγής μπορούν να είναι ακόμη πολύ απλές και, ως εκ τούτου, 

φθηνές.  

δ) το περιεχόμενο μπορεί να γίνει προσβάσιμο από μια τοποθεσία στο διαδίκτυο που 

εκπέμπει το ραδιόφωνο.  

ε) η αλληλεπίδραση μέσω υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να αυξήσει την 

επικοινωνία, τη συνεργασία και, τέλος, την αποτελεσματικότητα της μάθησης. 

Συμπερασματικά, η χρήση ενός διαδικτυακού ραδιοφώνου για τη μάθηση μέσω κινητού 

μπορεί να προσφέρει εκπαιδευτικές στρατηγικές με ένα νέο ηλεκτρονικό εργαλείο 

βασισμένο στην επικοινωνία, τη συνεργασία, τη συνεργασία και την κοινή χρήση. Αυτό 

οδηγεί στην ανάπτυξη των παρόντων μοντέλων μάθησης και άτυπης μάθησης και, κατά 

συνέπεια, μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω αυτές τις προσεγγίσεις δημιουργώντας το νέο 
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πρότυπο της εκπαίδευσης με τη χρήση του διαδικτυακού ραδιοφώνου που ενέχει 

δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης και προσφέρεται για μάθηση μέσω φορητών συσκευών. 

  

Το ραδιόφωνο στην εκπαίδευση 

Οι Jaminson και McAnany (1973) αναφέρουν τρία βασικά πλεονεκτήματα του ραδιοφώνου: 

(1) βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, (2) μειωμένο εκπαιδευτικό κόστος και (3) 

δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση. Ορισμένοι περιορισμοί του ραδιοφώνου για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι ότι δεν επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτών- 

εκπαιδευομένων, η μη δυνατότητα σχολιασμού και παροχής διευκρινίσεων, παροχή 

εκπαιδευτικού προγράμματος χωρίς δυνατότητα παύσης (εκτός εάν είναι 

μαγνητοσκοπημένο). ο ρυθμός του μαθήματος είναι σταθερός και δεν μπορεί να 

προσαρμοστεί στον ρυθμό μάθησης του κάθε εκπαιδευόμενου.  Οι McIsaac και 

Gunawardena (1996) επισήμαναν ότι για την αντιμετώπιση αυτών των περιορισμών θα 

βοηθούσε η κατάλληλη προετοιμασία, με υποστηρικτικά υλικά και ασκήσεις κατά την 

ακρόαση. 

Σύμφωνα με τον Brecht, το ραδιόφωνο θα ήταν το πιο ιδανικό επικοινωνιακό μέσο, θα 

αποτελούσε πολύτιμο εργαλείο ανταλλαγής πληροφοριών. Υποστηρίζει ότι είναι φορέας 

πολιτισμού. Η LabMedia αξιοποιεί το διαδικτυακό ραδιόφωνο ως μέσο ενημέρωσης για τα 

κοινωνικά, πολιτιστικά, επιστημονικά νέα του Πανεπιστημίου και της κοινότητας Araranguá 

και λειτουργεί ως μέσο αλληλεπίδρασης μεταξύ των ακαδημαϊκών. Με αυτό τον τρόπο 

χρησιμεύει ως εργαλείο  της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και της διάχυσης στην 

τοπική κοινότητα μέσω του διαδικτύου των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε ένα 

εκπαιδευτικό ίδρυμα και επιτρέπει τον διάλογο.  

Το διαδραστικό ραδιόφωνο ορίζεται ως "μια εκπαιδευτική μεθοδολογία που ενεργοποιεί 

ενεργά τους εκπαιδευόμενους στη μάθηση μέσω προσεκτικά σχεδιασμένων προγραμμάτων 

ήχου, όπως ραδιόφωνο ή κασέτα" (Potter & Naidoo, 2006). Βασίζεται σε μια εκπαιδευτική 

μεθοδολογία που αποσκοπεί στη συμμετοχή των μαθητών ενεργά στα ακουστικά μαθήματα. 

Αυτό γίνεται μέσω της χρήσης δραστηριοτήτων που βασίζονται στη διανεμημένη μάθηση, 

υπό την έννοια ότι τόσο τα υλικά που πρέπει να μάθουν όσο και οι υποστηρικτικές 

δραστηριότητες κατανέμονται μεταξύ διαφόρων τμημάτων του ραδιοφωνικού μαθήματος, 

καθώς και μεταξύ διαφορετικών ραδιοφωνικών μαθημάτων μιας σειράς (Potter & Naidoo, 

2006). 

Το πρώτο διαδραστικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα ξεκίνησε το 1974 στη Νικαράγουα. Μετά 

από πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα, το μοντέλο στη συνέχεια επαναλήφθηκε με την 

υποστήριξη του USAID σε πολλές άλλες αναπτυσσόμενες χώρες της Λατινικής Αμερικής, της 

Αφρικής και της Ασίας, με έμφαση στη διδασκαλία των μαθηματικών και των επιστημών 

καθώς και στη διδασκαλία των αγγλικών και των γλωσσικών τεχνών γενικότερα. Στη δεκαετία 

του 1980, υλοποιήθηκαν 11 επιπρόσθετα διαδραστικά ραδιοφωνικά έργα στην Ταϊλάνδη, 

την Κένυα, το Νεπάλ, τη Δομινικανή Δημοκρατία, την Παπουα-Νέα Γουινέα, την Ονδούρα, τη 



35  
 

Βολιβία, το Λεσόθο, την Κόστα Ρίκα, τον Ισημερινό και το Μπελίζ (Naidoo, 2006). Σύμφωνα 

με το μοντέλο της Νικαράγουας, ο σχεδιασμός των διαδραστικών μαθημάτων μέσω 

ραδιοφώνου στοχεύει σε βασικές δεξιότητες μέσω επαναλαμβανόμενης και επικεντρωμένης 

διδασκαλίας, με διαφορετική έμφαση στο ρόλο του εκπαιδευτικού στη στήριξη της 

μαθησιακής διαδικασίας, και εργάζονταν μέσα σε ένα παράδειγμα που ήταν ουσιαστικά 

συμπεριφοριστικό (Potter & Naidoo, 2006). 

Υπάρχουν τρεις γενικές προσεγγίσεις για τη χρήση της ραδιοφωνικής μετάδοσης στην 

εκπαίδευση. Πρώτον, η άμεση και ολοκληρωμένη διδασκαλία μέσω ραδιοφώνου, όπου ο 

προγραμματισμός της μετάδοσης αντικαθιστά τους εκπαιδευτικούς σε προσωρινή βάση. 

Δεύτερον, είναι η ραδιοφωνική μετάδοση, όπου ο ραδιοφωνικός προγραμματισμός παρέχει 

συμπληρωματικούς πόρους διδασκαλίας και μάθησης που δεν είναι άλλως διαθέσιμοι και ο 

τρίτος είναι ο γενικός εκπαιδευτικός προγραμματισμός σε κοινοτικούς, εθνικούς και διεθνείς 

σταθμούς που παρέχουν γενικές και ανεπίσημες εκπαιδευτικές ευκαιρίες (Tinio, 2003). Το 

καλύτερο τεκμηριωμένο παράδειγμα της προσέγγισης άμεσης και ολοκληρωμένης 

διδασκαλίας μέσω ραδιοφώνου είναι το Interactive Radio Instruction (IRI). Αυτό αποτελείται 

από έτοιμες ασκήσεις διδασκαλίας και μάθησης στην τάξη, διάρκειας 20 έως 30 λεπτών, σε 

καθημερινή βάση. Τα μαθήματα ραδιοφώνου αναπτύσσονται γύρω από ειδικούς 

μαθησιακούς στόχους σε συγκεκριμένα επίπεδα μαθηματικών, επιστημών, υγείας και 

γλωσσών στα εθνικά προγράμματα σπουδών. Η πρόθεσή τους είναι να βελτιώσουν την 

ποιότητα της διδασκαλίας στην τάξη και να λειτουργήσουν ως δομημένη βοήθεια για τους 

εκπαιδευόμενους στην τάξη που δεν έχουν εκπαιδευτεί επαρκώς σε σχολεία που δεν 

διαθέτουν επαρκείς πόρους (Tinio, 2003). Όσον αφορά τη σχολική ραδιοτηλεοπτική 

μετάδοση, είναι προσανατολισμένη στα εθνικά προγράμματα σπουδών και αναπτύχθηκε για 

μια σειρά θεματικών τομέων. Ο ρόλος του είναι να εμπλουτίσει την παραδοσιακή 

διδασκαλία στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που αποφασίζουν πώς θα 

ενσωματώσουν τα υλικά εκπομπής στις τάξεις τους. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι 

εκπομπές στο σχολείο είναι συχνά αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου 

Παιδείας και του Υπουργείου Πληροφορίας. Τέλος, σύμφωνα με τον γενικό εκπαιδευτικό 

προγραμματισμό, οποιοσδήποτε ραδιοφωνικός προγραμματισμός με ενημερωτικό και 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο μπορεί να θεωρηθεί υπό αυτόν τον τύπο, π.χ. το Farm Radio Show 

(Tinio, 2003). 

 

Το ραδιόφωνο ως εκπαιδευτικό εργαλείο  

Αν και μερικές φορές επισκιάζεται από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο αντιπροσωπεύει ένα 

μέσο ικανό να προσεγγίσει ένα ευρύ γεωγραφικό ακροατήριο με σχετικά χαμηλό κόστος 

παραγωγής με αποδεδειγμένα αποτελέσματα μάθησης (Arulchelvan & Viswanathan, 2008).  

Το ραδιόφωνο έχει χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές μορφές για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε 

όλο τον κόσμο. Η ραδιοφωνική τεχνολογία αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 19ου 

αιώνα και έγινε δημοφιλής ως εκπαιδευτικό μέσο στις αρχές του εικοστού αιώνα. Παρόλο 
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που συχνά επισκιάζεται ως εκπαιδευτικό μέσο σε σχέση με άλλες τεχνολογίες όπως η 

τηλεόραση, το ραδιόφωνο παραμένει ένα βιώσιμο μέσο που έχει αποδεδειγμένη 

εκπαιδευτική αξία όσον αφορά τόσο την παιδαγωγική σημασία όσο και την γεωγραφική 

εμβέλεια. Το ραδιόφωνο είναι σε θέση να προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό 

προγραμματισμό σε εξαιρετικά διαφοροποιημένα ακροατήρια που βρίσκονται σε ευρεία 

γεωγραφική εμβέλεια - όλα με χαμηλό κόστος ανά μονάδα παραγωγής (Couch, 1997). 

Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Αγγλίας απέδειξαν ότι, 

όταν χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό εκπαιδευτικό εργαλείο, το ραδιόφωνο ωφελεί 

τους ασθενέστερους μαθητές (Tripp and Roby, 1996). Ο Οργανισμός Διεθνούς Ανάπτυξης 

έχει δείξει ότι το ραδιόφωνο είναι πιο οικονομικό και ικανό να ασκεί μεγαλύτερα μαθησιακά 

αποτελέσματα από τα εγχειρίδια ή την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Tripp and Roby, 

1996). Το ραδιόφωνο έχει το πλεονέκτημα ότι επιτρέπει τη διδασκαλία θεμάτων στα οποία 

οι καθηγητές της τάξης δεν είναι εκπαιδευμένοι ή δεν διαθέτουν συγκεκριμένα σύνολα 

γνώσεων. Ένα άλλο πλεονέκτημα για τη χρήση πολλαπλών τάξεων στην αίθουσα είναι ότι το 

ραδιόφωνο μπορεί να παρέχει οδηγίες για μια ομάδα μαθητών, ενώ ο δάσκαλος είναι 

κατειλημμένος από έναν άλλο. Το ραδιόφωνο μπορεί επίσης να φέρει νέους ή 

προηγουμένως μη διαθέσιμους πόρους στην τάξη, ενισχύοντας έτσι σημαντικά τη μάθηση 

των μαθητών (Muller, 1985).  

Έρευνες αποδεικνύουν ότι το ραδιόφωνο έχει μεγαλύτερη αξία για τους αδύναμους 

μαθητές, οι οποίοι το χρησιμοποιούν ως συμπληρωματικό εργαλείο μάθησης. Ο Οργανισμός 

Διεθνούς Ανάπτυξης έχει δείξει ότι το ραδιόφωνο είναι πιο οικονομικό και έχει μεγαλύτερη 

μαθησιακή επίδραση στην εκπαίδευση (Arulchelvan & Viswanathan, 2008)). Το ραδιόφωνο 

έχει το πλεονέκτημα να προσφέρει γνώσεις σε αντικείμενα, στα οποία οι εκπαιδευτικοί στην 

τάξη είναι ανεπαρκείς ή μη εκπαιδευμένοι. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα για τα ολιγοθέσια 

σχολεία είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρέχει οδηγίες για μια ομάδα μαθητών, 

ενώ ο δάσκαλος συνεργάζεται με μια άλλη ομάδα. 

Στην Ινδία, το ραδιόφωνο χρησιμοποιείται με επιτυχία για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη 

στην ύπαιθρο (Arulchelvan & Viswanathan, 2008). Διάφοροι οργανισμοί σε επίπεδο 

συμβατικών και εξ αποστάσεως πανεπιστημίων χρησιμοποιούν το ραδιόφωνο για τη 

μετάδοση του εκπαιδευτικού περιεχομένου τους ως οικονομική εναλλακτική λύση που 

λειτουργεί συμπληρωματικά. Οι εκπαιδευτικές ραδιοφωνικές προσπάθειες δείχνουν ότι το 

ραδιόφωνο μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό μέσο για την παροχή ποιοτικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όσους έχουν ανάγκη (Arulchelvan & Viswanathan, 2008). 

Οι αναφορές επιβεβαιώνουν ότι το ραδιόφωνο από την αρχή έχει υποστηρίξει εκπαιδευτικά 

προγράμματα σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων σε πολλές διαφορετικές χώρες. Οι 

Nwaerondu & Thompson (1987) ανέφεραν ότι η Ελβετία χρησιμοποίησε ραδιόφωνο για 

σκοπούς δημόσιας υγείας. Το Μάλι και το Μεξικό χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το 

ραδιόφωνο για την κατάρτιση σε αλφαβητισμό και άλλα προγράμματα. Οι Φιλιππίνες 

χρησιμοποιούν το ραδιόφωνο για τη διατροφική εκπαίδευση και η Σρι Λάνκα για την 

οικογενειακή υγεία. Η Δομινικανή Δημοκρατία και η Παραγουάη χρησιμοποιούν ραδιόφωνο 
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για την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το ραδιόφωνο χρησιμοποιείται ως 

αποτελεσματικό συμπληρωματικό μέσο για τη διδασκαλία των μαθηματικών στα παιδιά 

σχολικής ηλικίας στην Ταϊλάνδη (Arulchelvan & Viswanathan, 2008). 

Το εκπαιδευτικό ραδιόφωνο έχει χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών 

πλαισίων σχεδιασμού. Μερικές φορές σχεδιάζεται έτσι ώστε να επιτρέπει και να ενθαρρύνει 

την αντίδραση του ακροατή και να σχολιάζει. Υπάρχει πρόβλεψη για το κοινό να θέτει 

ερωτήσεις και να λαμβάνει σχόλια. Ο Sweeney & Parlato (1982) κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός διαδραματίζει έναν αποτελεσματικό εκπαιδευτικό ρόλο τόσο 

ως ανεξάρτητο μέσο όσο και ως υποστηρικτικό υλικό στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο 

διδασκαλίας. Για παράδειγμα, στη Νικαράγουα, οι σπουδαστές που διδάσκονταν μέσω 

ραδιοφωνικών μαθημάτων πέτυχαν σημαντικά υψηλότερες βαθμολογίες από εκείνους που 

δίδασκαν μέσω τακτικών διδασκαλιών στην τάξη. Οι Bansal & Chaudhary (1999), στην 

εκτιμητική μελέτη τους, διαπίστωσαν μεγαλύτερη συμμετοχή των φοιτητών σε διαδραστικές 

ραδιοφωνικές συνεδρίες παρά σε τηλεδιασκέψεις ή σε προσωπικές επαφές προσωπικών 

επαφών. Οι Satyanarayana & Sesharatnam (2000) επεσήμαναν ότι το ραδιόφωνο είναι 

χρήσιμο για την παροχή υποστηρικτικών μαθημάτων, καθώς και μερικές άλλες μορφές 

ανατροφοδότησης, όπως διορθώσεις, τροποποιήσεις ή ενημερώσεις υλικού (Arulchelvan & 

Viswanathan, 2008). 

Για τους Montoya and Villa (2006), το σχολικό ραδιόφωνο δεν είναι μόνο το στούντιο και το 

μικρόφωνο. η ραδιοφωνική μετάδοση είναι η δυναμική μεταξύ λέξεων, φαντασίας, 

δημιουργίας, μουσικής και ηχητικών εφέ. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν στους χρήστες να 

αφηγούνται ιστορίες, οι οποίες οδηγούν σε συζητήσεις σχετικά με την πραγματική ζωή και 

τις εμπειρίες (Lemos Tello, 2012). Οι Montoya και Villa (2006), ως μέρος της ομάδας που 

οδήγησε στη συμπερίληψη του ραδιοφώνου στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα της 

Μπογκοτά, έχουν καθορίσει τα ακόλουθα στοιχεία της ραδιοφωνικής γλώσσας: μουσική, 

λόγια, σιωπές και ηχητικά εφέ (Lemos Tello, 2012). Η ανθρώπινη φωνή δημιουργεί μια 

ισχυρή παρουσία με την οποία ο ακροατής μπορεί να ταυτιστεί. Οι εκφωνούμενες λέξεις 

εκφράζουν τη στάση, το συναίσθημα, το χρώμα και την ενέργεια (Maskow, 2000). Μπορούν 

επίσης να πείσουν, να πείσουν, να ενθουσιάσουν τη φαντασία και να επικεντρώσουν τις 

δύσκολες αντιλήψεις. Στο ραδιόφωνο ένας δάσκαλος μπορεί να πείσει έναν εκπαιδευόμενο 

να αναζητήσει πληροφορίες, να αξιολογήσει τις προοπτικές και να εξετάσει εναλλακτικές 

λύσεις ή να αξιολογήσει τα αποτελέσματα και να προβληματιστεί για τις κρίσεις. Μια 

ραδιοφωνική φωνή μπορεί να υποστηρίξει τα είδη μάθησης που απαιτούν από τον ακροατή 

να σκέφτεται, να διερευνά, να αναλύει και να αναπτύσσει εννοιολογικά πλαίσια. Το 

προσωπικό του Open College διαπίστωσε ότι το ραδιόφωνο είναι πολύ κατάλληλο ως 

τεχνολογία μάθησης για επίσημα μαθήματα όπως η ιστορία, η λογοτεχνία, τη συγκριτική 

βιβλιογραφία και ορισμένες κοινωνικές επιστήμες (Maskow, 2000). 

Η Ασλανίδου (1992) τονίζει ότι παρότι το ραδιόφωνο στην Ελλάδα ως μέσο στην εκπαίδευση 

έχει ξεχαστεί, μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο μέσω του οποίου μπορούν να αξιοποιηθεί 

η μεγάλη παιδαγωγική αξία των ραδιοφωνικών εκπομπών με εκπαιδευτικό περιεχόμενο και 
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αναδεικνύει ενδεικτικά τον πολιτιστικό ρόλο του ραδιοφώνου που είχε στη δεκαετία 60-70, 

όταν κλασικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας διαδόθηκαν σε εκλαϊκευμένη μορφή μέσα 

από ραδιοφωνικές εκπομπές. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη το 

εκπαιδευτικό ραδιόφωνο έχει αναπτυχθεί όσο και η εκπαιδευτική τηλεόραση, μέσω του 

οποίου παρέχεται στο καθημερινό πρόγραμμα υλικό από εκπομπές παιδαγωγικά 

αξιοποιήσιμες, όπως εκπομπές για το θέατρο και τη λογοτεχνία.  

Τον παθητικό ρόλο της ακρόασης εκπαιδευτικών ραδιοφωνικών εκπομπών μέσω του 

ραδιοφώνου διαδέχεται ο ενεργητικός ρόλος της παραγωγής ραδιοφωνικών εκπομπών από 

μαθητές μέσω του μαγνητοφώνου. Η παιδαγωγική διαδικασία της παραγωγής προϋποθέτει 

την ανάληψη του ρόλου του συντονιστή της ομάδας από τον εκπαιδευτικό και των ρόλων 

της παραγωγής- εκφώνησης από τους μαθητές. Μέσω των προτεινόμενων δραστηριοτήτων 

παραγωγής εκπαιδευτικών εκπομπών καλλιεργούνται δεξιότητες επικοινωνίας, 

συναγωνισμού, επίτευξης στόχων της ομάδας, ενώ μπορούν να ικανοποιηθούν διδακτικοί 

στόχοι στο πλαίσιο του μαθήματος της γλώσσας, όπως ο μετασχηματισμός ενός κειμενικού 

είδους σε άλλο είδος κειμένου, και θέματα κοινωνιολογικά, πολιτικής αγωγής, θρησκευτικά, 

ιστορικά μπορούν να αξιοποιηθούν για παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (Ασλανίδου, 

1992).  

Σύμφωνα με μελέτες, η χρήση podcast είναι αποδεικνύεται παιδαγωγικά περισσότερο 

ωφέλιμη σε σύγκριση με την παραδοσιακή μέθοδο του μαυροπίνακα. Σχετικές έρευνες 

επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 

περιβάλλον εκμάθησης και διδασκαλίας δεύτερης γλώσσας και υποστηρίζουν ότι η 

ενσωμάτωση του podcasting στην εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας μπορεί να 

βελτιώσει τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, να ενισχύσει τα κίνητρα και να προωθήσει τη μάθηση. 

Το Podcast θεωρείται επίσης μια ισχυρή μέθοδος διδασκαλίας από πολλές απόψεις, όπως ο 

πολιτισμός και η ιστορία της περιοχής όπου ομιλείται η γλώσσα στόχος. Γενικά, τα ευρήματα 

παρουσιάζουν τους μαθητευόμενου; της ξένης γλώσσας θετικούς απέναντι στη χρήση της 

τεχνολογίας podcast και με ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία podcast στις 

διαδικασίες εκμάθησης της γλώσσας. Κάποιες από τις αιτίες των θετικών αντιλήψεων 

περιλάμβαναν τη δυνατότητα προσαρμογής της διδασκαλίας στο προσωπικό μαθησιακού 

στυλ, δίνοντας τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε αυτό οποιαδήποτε στιγμή και να 

επαναλάβουν την παρακολούθησή του. Οι επιδράσεις, οι νοοτροπίες και οι αντιλήψεις για 

τα podcasts έχουν ερευνηθεί και στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν τεκμηριωθεί θετικά 

αποτελέσματα και στάσεις απέναντι στο podcasting. (Hasan & Hoon, 2013) 

 

Το ραδιόφωνο και η διδασκαλία της γλώσσας 

Σύμφωνα με την Ushioda (1996), η εκμάθηση της γλώσσας επιτυγχάνεται μέσα από 

αυθεντικές καταστάσεις επικοινωνίας. Η αντίληψη αυτή συνδέεται με τη θεωρία του 

αυτοπροσδιορισμού κατά τον Bandura, η οποία υποστηρίζει ότι η αντίληψη που έχει ο 

κοινωνικός περίγυρος για εμάς επηρεάζει την αντίληψη για την επιτυχία και την 
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ικανοποίησης. Συνεπώς, όταν οι μαθητευόμενοι δημοσιεύουν ένα ραδιοφωνικό προϊόν που 

έχουν δημιουργήσει, τότε αυξάνονται και τα κίνητρά τους, γιατί έχουν ανατροφοδότηση από 

τους ακροατές. 

Τα podcasts έχουν την ικανότητα να λειτουργούν ως ένας βιώσιμος, ανεξάρτητος πόρος 

μάθησης. Τέλος, ένα σημαντικό μάθημα του podcast είναι η απόδειξη ότι η μάθηση δεν 

πραγματοποιείται μόνο στην τάξη. Εξαιτίας του ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει τον απαραίτητο 

χρόνο να παρέχει ικανή και λεπτομερή ανατροφοδότηση για να καλύψει τις ατομικές 

ανάγκες κάθε μαθητή. Οι συνομηλίκοι μπορούν να ανταλλάσσουν πολύτιμες πληροφορίες 

και να συνεργάζονται δείχνοντας ο ένας τον άλλο πώς να μάθουν. Συχνά είναι σημαντικό να 

παρέχονται στους εκπαιδευόμενους στρατηγικές που θα βοηθήσουν στην εξέλιξη της 

ικανότητας σε εκείνες τις δεξιότητες που χρειάζονται βελτίωση. Με αυτόν τον τρόπο, οι 

εκπαιδευόμενοι γίνονται πιο αυτόνομοι και δραστήριοι στην ενίσχυση της γλωσσικής 

επάρκειας, τόσο μέσα όσο και έξω από την τάξη. 

Το διαδικτυακό ραδιόφωνο συνδέεται άμεσα με την αφήγηση, αφού τα μηνύματα 

μεταδίδονται μόνο μέσω του ήχου. Αν δεν είναι μόνο για ψυχαγωγία, ο ακροατής πρέπει να 

ακούει πολύ προσεκτικά, ώστε να είναι σε θέση να αποκωδικοποιήσει με τον σωστό τρόπο 

το μήνυμα που παίρνει. Επομένως, είναι σημαντικό για τον ακροατή να αποκτήσει κάποια 

γνώση σχετικά με τα προσωδιακά και παραγλωσσικά χαρακτηριστικά του λόγου. 

Ο Crystal (1969) κάνει μια διάκριση σε φωνητικούς και λειτουργικούς λόγους μεταξύ των 

προσωδιακών χαρακτηριστικών, αφενός, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από διακυμάνσεις της 

κλίμακας, της έντασης, της διάρκειας και της σιωπής και των παραγλωσσικών 

χαρακτηριστικών από την άλλη πλευρά, όπως η ένταση και η διάρκεια. Ενώ τα προσωδιακά 

χαρακτηριστικά αποτελούν απαραίτητη συνιστώσα όλων των ομιλιών, τα παραγλωσσικά 

χαρακτηριστικά μπορεί να απουσιάζουν (Roach, Stibbard, Osborne, Arnfield & Setter, 1998). 

Οι Crystal & Quirk (1974) κάνουν μια σύγκριση μεταξύ των προσωδιακών και 

παραγλωσσικών χαρακτηριστικών στην ομιλία (Crystal & Quirk, 1974). Στο προσωδιακό άκρο 

της κλίμακας υπάρχουν χαρακτηριστικά όπως ο τονισμός, ο οποίος εμφανίζει σαφώς 

γλωσσικό μοτίβο, και στο άλλο άκρο της κλίμακας υπάρχουν χαρακτηριστικά όπως η 

ποιότητα της φωνής ή οι θόρυβοι. Τα παράλληλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

κατατάσσονται από τους Crystal & Quirk σε δύο τύπους: ποιότητες φωνής και φωνητικές 

δυνατότητες. Τα χαρακτηριστικά προσωδίας, από την άλλη πλευρά, συνίστανται σε 

χαρακτηριστικά του ρυθμού ομιλίας, της έντασης, της παύσης. Ο ρυθμός ομιλίας μπορεί να 

είναι είτε απλός ρυθμός (γρήγορη ή αργή ομιλία) ή σύνθετος ρυθμός (επιτάχυνση και 

επιβράδυνση του ρυθμού ομιλίας. 

Ο Ochs (1979) υποστηρίζει ότι υπάρχουν τέσσερα είδη λόγου: μη δομημένο γραπτό, μη 

δομημένο προφορικό, δομημένο γραπτό και δομημένο προφορικό. Αναγνωρίζει τότε τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά του ανεπίσημου προφορικού λόγου: α) την εξάρτηση από τις 

συντακτικές δομές που μαθαίνονται από τη νεαρή ηλικία, β) την εξάρτηση από το άμεσο 

πλαίσιο για την έκφραση σχέσεων μεταξύ προτάσεων, γ) την προτίμηση των δεικτικών 
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αντωνυμιών, δ) αποφυγή αναφορικών αντωνυμιών, ε) πλειοψηφία μηχανισμών επισκευής, 

στ) χρήση παραλληλισμού: επανάληψη φωνημάτων, λεξιλογικών χαρακτηριστικών και 

παρόμοιων συντακτικών δομών, ζ) τάση να ξεκινάει αφηγηματικά στο παρελθόν και να 

αλλάζει σε παρόντα (Tannen, 1982). 

Συγκρίνοντας τον προφορικό και τη γραπτή γλώσσα, ο Chafe (1979a) αναγνωρίζει πολλά από 

τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Ochs. Εξηγεί την εμφάνισή τους παρατηρώντας ότι η 

γραπτή γλώσσα χαρακτηρίζεται από ένα υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης - κατέστη δυνατή, λέει, 

με τη βραδύτητα της γραφής και την ταχύτητα της ανάγνωσης. Η ομιλούμενη γλώσσα, 

αντίθετα, χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό, που απορρέει εν μέρει από την ορμητική 

φύση της ομιλίας που πιθανώς αντικατοπτρίζει τη φύση της σκέψης. Ωστόσο, η ομιλούμενη 

γλώσσα παρουσιάζει υψηλό βαθμό συμμετοχής, σε αντίθεση με την απόσπαση της γραπτής 

γλώσσας. Ο Chafe (1979a) επισημαίνει επίσης ότι ο προφορικός λόγος παρουσιάζει 

προτάσεις χωρίς να δηλώνει ανοιχτά τη σχέση τους μεταξύ τους ή με τον ελάχιστο συνεκτικό 

συνδυασμό. Ο γραπτός λόγος, αντίθετα, χρησιμοποιεί δευτερεύουσες προτάσεις και άλλες 

πολύπλοκες συντακτικές δομές για την επίτευξη συνοχής. Αντίθετα, το προφορικό πέρασμα 

είναι κατακερματισμένο, ως αποτέλεσμα πολυάριθμων παύσεων, λανθασμένων 

εκκινήσεων, πλήρωσης, επαναλήψεων και αναστολών. Σε γενικές γραμμές, η ακολουθία 

πληροφοριών φαίνεται να ακολουθεί τις σκέψεις του ομιλητή, ενώ η γραπτή έκδοση 

συνδυάζει τις ιδέες σε μία και μόνη πρόταση (Tannen, 1982). 

Οι μαθητές κατά τη ραδιοφωνική παραγωγή μπορούν να χρησιμοποιούν δομημένο γραπτό 

λόγο, έχοντας κάνει προετοιμασία του περιεχομένου τους. Σε αυτή την περίπτωση, έχουμε 

να κάνουμε με προγραμματισμένο γραπτό λόγο, ο οποίος έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά 

(Givon,1982). 

Η Levine (2015) ύστερα από συστηματική διδασκαλία της γραφής στην αγγλική γλώσσα 

αξιοποιώντας το ραδιόφωνο ως εκπαιδευτικό εργαλείο παρατήρησε μαθησιακά οφέλη, τα 

οποία αποδίδονται στη χρήση του ραδιοφώνου. Η τεχνική της γραφής για τη ραδιοφωνική 

παραγωγή ενεργοποιεί τις ικανότητες χειρισμού της γλώσσας με έναν δημιουργικό τρόπο. 

Το ραδιόφωνο δίνει στους μαθητές τα κίνητρα να αποδώσουν ικανοποιητικά την ιστορία 

τους, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας δυνατά ρήματα, ώστε να δημιουργούνται οι 

ανάλογες εικόνες στους ακροατές, και να επιμεληθούν την εργασία τους με ευχάριστο 

τρόπο, μιας και τους ενδιαφέρει και η εξωστρέφεια που παρέχει το μέσο αυτό. Έτσι, 

εμφανίζονται υπεύθυνοι ως προς την εργασία τους, όχι μόνο για την αξιολόγηση από τον 

εκπαιδευτικό τους, αλλά για το κοινό τους. Τα χαρακτηριστικά του ραδιοφώνου ως προς την 

ανωνυμία και τη μη προβολή του προσώπου τους, τους προσφέρει το αίσθημα της 

ασφάλειας και νιώθουν ελεύθεροι να εκφραστούν. 

Ο Γάλλος παιδαγωγός Porcher (1975) υποστηρίζει ότι ο ήχος διευκολύνει την ενεργό μάθηση 

εντός της τάξης, προσφέρει δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης στη διδασκαλία εντός 

του μαθήματος της γλώσσας. και θα μπορούσε, επίσης, να ενισχύσει στη διδασκαλία της 

μουσικής και της αφήγησης στον προφορικό λόγο. Η δυνατότητα της επανάληψης μιας 

εκπομπής για την ακρόαση στην τάξη είναι ένα σημαντικό προτέρημα του μαγνητοφώνου, 
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συγκριτικά με το ραδιόφωνο και τους δίσκους, το οποίο εμπλουτίζει τις παιδαγωγικές 

τεχνικές για ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες παρέχοντας στον εκπαιδευτικό και στους 

μαθητές μια μεγάλη ποικιλία ήχων και ηχητικών αποσπασμάτων. Αναφέρει, παράλληλα, τον 

νέο ρόλο του παραγωγού που μπορούν να αναλάβουν οι μαθητές με αφορμή το 

μαγνητόφωνο και τονίζει την παιδαγωγική σημαντικότητα της δημιουργίας ειδών ηχητικών 

προϊόντων, όπως ντοκιμαντέρ, και την αξιοποίησή τους μέσω δραστηριοτήτων 

ανατροφοδότησης και δραστηριοτήτων που προάγουν τον διάλογο και την επικοινωνία. 

Χαρακτηριστικά υπογραμμίζει ότι ο μόνος περιορισμός που έχει το μαγνητόφωνο είναι η 

φαντασία της κάθε τάξης. Συμπερασματικά, καταλήγει ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη τεχνικών διδασκαλίας με αφορμή το προσφερόμενο 

υλικό από τα τεχνικά μέσα που αναπαράγουν ήχους, για την καλλιέργεια κριτικού πνεύματος 

των μαθητών τους. Τα μέσα αυτά αποτελούν ευκαιρία να μάθουμε να ακούμε προσεκτικά, 

κάτι που δεν υφίσταται στην καθημερινότητά μας με τους φυσικούς ήχους. Τα 

οπτικοακουστικά μέσα μπορούν να υπηρετήσουν διδακτικούς σκοπούς της αισθητικής 

αγωγής και να αξιοποιηθούν από εκπαιδευτικούς της τάξης για να μεταδώσουν με ζωντανό 

και άμεσο τρόπο τα πολιτιστικά προϊόντα. 

Σύμφωνα με την Κορωναίου (2002), αρκετές μελέτες για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η επίδραση του ήχου στην ανθρώπινη φαντασία είναι 

μεγαλύτερη από την επίδραση της εικόνας, γεγονός το οποίο οφείλεται στο ότι ο ήχος αγγίζει 

το συναίσθημα, προκαλεί συγκίνηση, ζωντανεύει το παρελθόν ενεργοποιώντας τη μνήμη και 

γενικότερα ευαισθητοποιεί τα βαθύτερα στοιχεία της κουλτούρας των ανθρώπων. Με την 

έννοια αυτή, ο ήχος μιλά άμεσα στο ασυνείδητο του υποκειμένου.  

Οι Jacobs et al (2014) τονίζουν ότι η σύγχρονη κοινωνία απαιτεί πλέον από τους νέους 

ανθρώπους την ανάπτυξη της ικανότητας σύνθεσης μη γραμμικών, πολυτροπικών και 

διαδραστικών ειδών λόγου, η οποία δεν ικανοποιείται πλέον από τις παραδοσιακές τεχνικές 

διδασκαλίας παραγωγής γραπτού λόγου με τη μορφή έκθεσης, που είναι γραμμικού τύπου 

και δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις των νέων τάσεων στους γραμματισμούς. Η επικράτηση των 

προγραμμάτων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων για εφήβους αντανακλά το είδος της 

πρόσβασης των χρηστών στους τρόπους παραγωγής, αλλά αυτή η πρόσβαση γίνεται όλο και 

περισσότερο διαθέσιμη στους νέους μαθητευόμενους. Οι ικανοί αναγνώστες (χρήστες) και 

δημιουργοί (παραγωγοί) των μέσων αποτελούν την πρωταρχική ομάδα- στόχο για να 

ξεκινήσουν να αναπτύσσονται παράλληλα οι οπτικές και γραπτές ικανότητες του κειμένου. 
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Το Μαθητικό Ραδιόφωνο 
 

Εισαγωγή 

Το European School Radio αποτελεί μία δράση αναδυόμενη από τα σπλάχνα της ελληνικής 

εκπαίδευσης, δεδομένου ότι ξεκίνησε από το 2009 από την πρωτοβουλία, μεράκι και 

διάθεση για προσφορά από εκπαιδευτικούς της τάξης σε όλους τους εκπαιδευτικούς και 

μαθητές της χώρας ανεξαρτήτως διακρίσεων. Πρόκειται για μια καθημερινή και εθελοντική 

ασχολία στον προσωπικό και ελεύθερο χρόνο των συντονιστών εκπαιδευτικών. Η 

Επιστημονική Εταιρεία “Διαθεματικό Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής 

Κοινότητας με την επωνυμία European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο” 

συστάθηκε το 2013, με σκοπό να εκπροσωπούνται οι συντονιστές εκπαιδευτικοί με ένα 

νομικό πρόσωπο, να διευκολυνθεί το έργο της δημιουργίας και να αγκαλιάσει και άλλα μέλη 

της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Το διαδικτυακό ραδιόφωνο European School Radio (ESR), αποτελεί μια online διαδικτυακή 

κοινότητα πρακτικής και μάθησης (www.europeanschoolradio.eu), μέσω της οποίας τα 

σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας συμμετέχουν σε 

κοινό ραδιοφωνικό πρόγραμμα στο Μαθητικό Ραδιόφωνο, ύστερα από πρόσκληση κατά την 

έναρξη του σχολικού έτους. Κάθε χρονιά η διαδικτυακή υπηρεσία αναπροσαρμόζεται και 

βελτιώνεται, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Αποτελεί μία δράση που ξεκίνησε μέσα από την τάξη σαν ένα από τα προγράμματα Σχολικών 

Δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στα ελληνικά σχολεία και χρόνο με τον χρόνο 

εξαπλώθηκε στα σχολεία όλης της χώρας, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και 

εφαρμόζεται από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους 

μαθητές δημιουργούν πρωτότυπο ραδιοφωνικό πρόγραμμα και συχνά συνεργαζόμενοι με 

αντίστοιχες ραδιοφωνικές ομάδες άλλων σχολείων. Στο πρόγραμμα του διαδικτυακού 

ραδιοφώνου προσκαλούνται σχολεία από όλη την ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα. Το 

ραδιοφωνικό πρόγραμμα αποτελείται από συνεχή ροή ήχου (μουσική) και εμπλουτίζεται με 

ηχογραφημένες ή ζωντανές παραγωγές σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τους μαθητές και εντάσσονται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  Πλέον αριθμεί περί τα 400 σχολεία κάθε σχολικό έτος, ενώ συμμετέχουν 

εκατοντάδες εκπαιδευτικοί και χιλιάδες μαθητές.  

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές συνεργάζονται διαδικτυακά στην online κοινότητα 

πρακτικής & μάθησης European School Radio. Αποτελεί πεδίο επικοινωνίας τόσο μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και μαθητών των σχολείων όλων των βαθμίδων στην ελληνική επικράτεια, 

όσο και στον απόδημο ελληνισμό και στην Ευρώπη. 

Η φύση του μαθητικού ραδιοφώνου ως διαδικτυακό μέσο, εργαλείο web 2.0 (Web Radio), 

το οποίο δημιουργείται από τους χρήστες του, προσιδιάζει στα πρότυπα των Κοινωνικών 

http://www.europeanschoolradio.eu/
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Δικτύων και χρησιμοποιεί όλα τα διαδικτυακά εργαλεία προς όφελός του. Αυτό σημαίνει ότι 

το Ραδιόφωνο είναι μια πλατφόρμα διαδικτυακή που αποτελείται τόσο από τη ροή του ήχου 

(streaming) όσο και την Κοινότητα. Η τελευταία, δίνει τη δυνατότητα παρουσίασης των 

παραγωγών και είναι τόπος “συνάντησης” και επικοινωνίας των συμμετεχόντων. Σημαντική 

λειτουργικότητα της πλατφόρμας είναι η οργάνωση και ο αυτοματισμός της συμμετοχής των 

σχολείων από τη στιγμή της αίτησης ένταξης τους στο ραδιόφωνο ως τον προγραμματισμό 

της κάθε εκπομπής τους. Αφορά επίσης στο αρχείο του Ραδιοφώνου (podcast, κείμενα 

εκπομπών, φωτογραφίες, και γενικά ιστορικό), καθώς και το σημείο προβολής και διάδοσης 

των παραγωγών στη μαθητική κοινότητα. Παρέχει δυνατότητα διασύνδεσης με τα δημοφιλή 

τα Κοινωνικά Δίκτυα. Εξάλλου, το Ραδιόφωνο βάζει ως βασικό στόχο την θετική και ασφαλή 

αξιοποίηση του Διαδικτύου, αλλά ιδιαίτερα των Κοινωνικών Δικτύων και μάλιστα με τρόπο 

δημιουργικό (Web 2.0, cloud technologies) όπως ήδη εφαρμόζονται σε πλατφόρμες του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Στο πλαίσιο διαδικτυακής λειτουργίας της υπηρεσίας του Μαθητικού Ραδιοφώνου, 

παρέχονται ποικίλες δράσεις διάχυσης του ραδιοφωνικού περιεχομένου που δημιουργούν 

οι μαθητές στα σχολεία τους, μέσω της συμμετοχής τους σε ραδιοφωνικούς διαγωνισμούς 

πανελλήνιας εμβέλειας. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο ετήσιος θεματικός 

διαγωνισμός “Κάν’ το ν΄ ακουστεί”, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές να 

συμμετέχουν στέλνοντας ραδιοφωνικό μήνυμα ή πρωτότυπο τραγούδι και παρουσιάζει 

μεγάλη απήχηση σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, αριθμώντας έως και 200 συμμετοχές 

κάθε φορά. 

Παράλληλα, έχει καθιερωθεί η γιορτή της ετήσιας συνάντησης των ραδιοφωνικών ομάδων 

σε διαφορετικό σημείο της Ελλάδας κάθε φορά. Σκοπός του Μαθητικού Φεστιβάλ είναι να 

γνωριστούν οι σχολικές ραδιοφωνικές ομάδες μεταξύ τους, να συνεργαστούν και να 

συμμετέχουν σε μαραθώνια ραδιοφωνική ζωντανή εκπομπή, να ανταλλάξουν τις εμπειρίες 

τους, να παρουσιάσουν τη ραδιοφωνική τους δράση καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, να 

συμμετέχουν σε εργαστήρια και δράσεις ραδιοφώνου και να επικοινωνήσουν τις εμπειρίες 

τους. Απήχηση στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει και το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Κάνω ραδιόφωνο στο European School Radio” που υλοποιείται 

από το σχολικό έτος 2015-16 στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.   

Αντίστοιχες δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασίας δίνονται και στους εκπαιδευτικούς 

που κάνουν εγγραφή του σχολείου τους στο Μαθητικό Ραδιόφωνο με τις επιμορφωτικές 

δράσεις, δια ζώσης και εξ αποστάσεως, που οργανώνονται κάθε χρονιά. Μπορούν να 

παρουσιαστούν Καλές Πρακτικές για το ραδιόφωνο στην εκπαίδευση και να δοθούν 

ευκαιρίες δημιουργίας κοινών διασχολικών έργων με έμφαση το ραδιόφωνο.  
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Ίδρυση και πορεία 

Το «European School Radio» αποτελεί τη μετεξέλιξη του «Ράδιο Εκάλη», που λειτούργησε 

στο Γυμνάσιο Εκάλης (2008-2010). Από το 2009 άρχισε να συμμετέχει και το Γυμνάσιο - 

Λύκειο Καμπάνη Κιλκίς με αφορμή τη συνάντηση και συνεργασία στο Δίκτυο Σχολικής 

Καινοτομίας.  Το 2010-11 το Γυμνάσιο- Λύκειο Καμπάνη Κιλκίς ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου τον 

συντονισμό και την οργάνωση των δραστηριοτήτων για το ανανεωμένο ραδιόφωνο και 

απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής στα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και μαθητές, 

ώστε να συμμετέχουν με δικές τους παραγωγές. 

Ως «European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο» μετονομάστηκε την άνοιξη 

του 2010, με σκοπό τη διεύρυνση της δράσης. Πρώτιστος στόχος ήταν η δημιουργία μιας 

ελκυστικής διαδικτυακής σελίδας, ώστε να γίνει γνωστό στην εκπαιδευτική κοινότητα και να 

προσελκύσει τα σχολεία. 

Δημιουργήθηκε ως Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων, και συγκεκριμένα Πρόγραμμα 

Πολιτιστικών Θεμάτων, στο πλαίσιο του οποίου συνεργάζονταν και τα άλλα σχολεία. Σκοπός 

του ήταν να προβάλλει τις ιδέες, τις δημιουργίες, τις ανησυχίες της μαθητικής κοινότητας 

και τις επικοινωνεί με το σήμερα. Αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των μελών της 

σχολικής κοινότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό συμβάλλοντας παράλληλα και 

στη δικτύωση σχολείου - κοινωνίας. Το Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο αναδεικνύει την 

κρυμμένη πλευρά του σχολείου και να μυήσει τα μέλη του στη συμμετοχική διαδικασία. Η 

εμπλοκή των μαθητών και μαθητριών εκτείνεται σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του 

ραδιοφώνου, καθώς συμμετέχουν σε ομάδες είτε τεχνικής υποστήριξης είτε παραγωγής 

εκπομπών. Οι μαθητές δημιούργησαν το λογότυπο και τα ραδιοφωνικά μηνύματα, 

ενημέρωναν τον ιστότοπο του ραδιοφώνου, ασχολούνται με δική τους πρωτότυπη 

ραδιοφωνική και μουσική παραγωγή και υλοποιούσαν από το ξεκίνημα μουσικές εκπομπές, 

εκπομπές λόγου με συνεντεύξεις και εκφωνήσεις νέων που ενδιαφέρουν τη μαθητική 

νεολαία. 

Το 2012 το Γυμνάσιο-Λύκειο Καμπάνη Κιλκίς συντόνισε ένα διετές πρόγραμμα στο 

αντικείμενο του μαθητικού ραδιοφώνου με τίτλο: «EUROPEAN SCHOOL RADIO: The Voice of 

Young Europeans», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος COMENIUS 2012-1-GR1-

COM06-10095-1 (Σχολική Σύμπραξη). Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οκτώ (8) χώρες και είχε 

σκοπό να εμπλέξει στη διαδικασία της μαθητικής ραδιοφωνικής παραγωγής και μαθητές των 

υπόλοιπων χωρών. Οι μαθητές του σχολείου της Ελλάδας έκαναν ζωντανές και 

ηχογραφημένες εκπομπές είτε από το στούντιο ραδιοφώνου που δημιουργήθηκε για τον 

σκοπό αυτό στον χώρο του σχολείου είτε από το σπίτι τους με τα απαραίτητα λογισμικά 

ραδιοφωνικής παραγωγής. Παράλληλα, την ίδια περίοδο δημιουργήθηκαν τηλεοπτικά και 

ραδιοφωνικά σποτ από την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα, που προωθούσαν τη 

δράση στην ελληνική επικράτεια.  

Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας δημιουργήθηκε ένα ενεργό δίκτυο σχολείων, μοναδικό στην 

Ελλάδα, που διευρυνόταν συνεχώς. Η πρώτη περίοδος λειτουργίας περιλάμβανε τον 
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ενθουσιασμό από την ανταπόκριση των συναδέλφων εκπαιδευτικών και των μαθητών τους 

στο κάλεσμα της ραδιοφωνικής παραγωγής σε ένα συμμετοχικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα, 

αλλά και την απογοήτευση για την αμφιβολία και επιφύλαξη των δομών- στελεχών της 

εκπαίδευσης απέναντι στην πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών της τάξης να δημιουργήσουν 

ένα διαδικτυακό μέσο που θα έδινε τον λόγο στους μαθητές. Το κυρίαρχο επιχείρημα των 

δημιουργών του European School Radio ήταν το κοινωνικό όφελος που φαινόταν ότι 

αποκόμισαν οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της ραδιοφωνικής παραγωγής και του ενεργού 

ρόλου που μπορούσαν έχουν οι μαθητές ως ραδιοφωνικοί παραγωγοί, τεχνικοί- ηχολήπτες, 

υπεύθυνοι προώθησης εκπομπής, παρουσιαστές εκδηλώσεων, ενώ οι εκπαιδευτικοί από την 

αρχή λειτουργούσαν υποστηρικτικά και με τον ρόλο του εμψυχωτή στις μαθητικές 

ραδιοφωνικές ομάδες. 

Παράλληλα, πρόκληση αποτέλεσε η δημιουργία ενός πλήρους ραδιοφωνικού 

προγράμματος για συνεχή ροή όλη την ημέρα και κάθε μέρα (24/7) με το λογισμικό 

αυτοματισμού ραδιοφωνικού προγράμματος Jazler. Μετά την παροχή του λογισμικού, 

οργανώθηκαν οι ζώνες εκπομπών και οι μουσικές ζώνες σε εβδομαδιαία βάση και 

προστέθηκαν στη βάση δεδομένων χιλιάδες τραγούδια, ανάλογα με το απαιτούμενο ύφος 

ενός σχολικού ραδιοφωνικού σταθμού. Ζητήθηκε και λήφθηκε η άδεια μετάδοσης 

περιεχομένου από τον αρμόδιο φορέα συλλογικής διαχείρισης (Α.Ε.Π.Ι.), ώστε να είναι 

κατοχυρωμένος ο σταθμός για τη μουσική που μεταδίδει, καθώς και τα σχολεία με το 

μουσικό περιεχόμενο των εκπομπών τους. 

Για το σχολικό έτος 2013-14 συντονιστικό σχολείο της δράσης, ως πρόγραμμα σχολικών 

δραστηριοτήτων, ήταν το Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων, με την υποστήριξη του Σχολικού 

Συμβούλου 9ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αχαΐας. Μέσα στα πλαίσια της 

δημοκρατικότητας και ισονομίας που προωθούν οι εμπνευστές εκπαιδευτικοί του Πρώτου 

Μαθητικού Ραδιοφώνου, αλλά και της επιθυμίας για ανανέωση, εμπλουτισμό και παροχή 

περισσότερων δυνατοτήτων στο ραδιόφωνο τη χρονιά αυτή προτάθηκε η έδρα του 

ραδιοφώνου να ανήκει σε σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας. Η μετάδοση των εκπομπών αποτέλεσε ευθύνη 

του ανωτέρω σχολείου, καθώς και τα δικαιώματα χρήσης του ηχητικού υλικού των σχολείων 

και μαθητών που συμμετέχουν παραχωρούνται σε αυτό. Τα σχολεία που δημιούργησαν 

ραδιοφωνικές εκπομπές ήταν οι εξωτερικοί συνεργάτες, στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Πολιτιστικών Θεμάτων του 12/θ Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων. 

Από τα τέλη του 2013, το Μαθητικό Ραδιόφωνο αντιπροσωπεύεται και καθοδηγείται 

επιστημονικά από την Επιστημονική Εταιρεία "ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ" με τον διακριτικό τίτλο “European School 

Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο” (https://esradiosociety.eu), η οποία εταιρεία είναι 

υπεύθυνη για τις δράσεις του Μαθητικού Ραδιοφώνου και αναπτύσσει συνεργασίες με 

φορείς της εκπαίδευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποτελείται από τους ιδρυτές 

και συντονιστές του Μαθητικού Ραδιοφώνου, αλλά διευρύνει την εμβέλεια και με μέλη της 

https://esradiosociety.wordpress.com/
https://esradiosociety.wordpress.com/
http://www.esradiosociety.eu/
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επιστημονικής και ευρύτερης κοινότητας για την αποτελεσματική ανάπτυξη και διεύρυνση 

του Μαθητικού Ραδιοφώνου, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. 

 

Διαδικτυακή παρουσία 

Στις 8 Φεβρουαρίου του 2011 το European School Radio απέκτησε τη δική του σελίδα στο 

διαδίκτυο και δημοσιεύτηκε το πρώτο άρθρο στη διεύθυνση http://blogs.sch.gr/esrblog, και 

ο ήχος μεταδιδόταν μέσω της ειδικής πλατφόρμας, η οποία δημιουργήθηκε για αυτό το 

σκοπό, στις υπηρεσίες βίντεο (EDU TV).  Η σελίδα φιλοξενήθηκε από την υπηρεσία των 

ιστολογίων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου που αποτέλεσε τον χώρο αλληλεπίδρασης 

της μεγάλης και δραστήριας παρέας εκπαιδευτικών και μαθητών από σχολεία της χώρας στο 

Μαθητικό Ραδιόφωνο για τα έτη 2011-2015 και  παρέμεινε ως ιστορικό αρχείο του 

μαθητικού ραδιοφώνου. Οι εξελίξεις σε τεχνικό επίπεδο και επίπεδο συνεργασιών οδήγησαν 

στην εγκατάλειψη του εν λόγω ιστοτόπου, ο οποίος ως συνεργατικό ιστολόγιο φιλοξένησε 

έναν τεράστιο αριθμό άρθρων (2.258 άρθρα), τα οποία συντάχθηκαν από 393 

εκπαιδευτικούς και μαθητές της χώρας ως μέλη του ιστολογίου με τον ρόλο του συντάκτη, 

ενώ είχε πάνω από 515.000 προβολές σελίδων και πάνω από 212.450 μοναδικούς 

επισκέπτες της σελίδας. Ταυτόχρονα, μέσα από το πλαίσιο αναπαραγωγής ήχου ροής και 

ακρόασης (player) της σελίδας ακούστηκαν χιλιάδες ώρες εκπομπών, αυθεντικής 

δημιουργίας ομάδων χιλιάδων μαθητών και εκατοντάδων εκπαιδευτικών από εκατοντάδες 

σχολεία από την Ελλάδα, αλλά και από την Ευρώπη, σε ένα συνεχές 24ωρο πρόγραμμα.  

Τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας (2011-12, 2012-13, 2013-14), η αποστολή των εκπομπών 

από τα συμμετέχοντα σχολεία ήταν εφικτή μέσω εφαρμογής υπολογιστικού νέφους 

(Dropbox) και η χειροκίνητη αποθήκευση και τοποθέτηση στο λογιστικό Jazler από τη 

συντονιστική ομάδα. Την τέταρτη χρονιά λειτουργίας (2014-15) δημιουργήθηκε μία 

εφαρμογή αποστολής- παραλαβής των εκπομπών, που δημιουργήθηκε από τον τότε 

πρόεδρο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης και μετέπειτα συζητήθηκε η ανάπτυξη μιας 

ολοκληρωμένης πλατφόρμας για το Μαθητικό Ραδιόφωνο.  

Οι πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσεις για εξυπηρέτηση των αναγκών της μεγάλης διαδικτυακής 

κοινότητας, οδήγησε στην ανάγκη εξεύρεσης ανθρώπινων πόρων, ώστε να δημιουργηθεί μια 

ολοκληρωμένη πλατφόρμα (www.europeanschoolradio.eu) διαχείρισης της συμμετοχής στο 

μαθητικό ραδιόφωνο και παράλληλα μια σελίδα που φιλοξενεί αυτή την κοινότητα 

(www.europeanschoolradio.eu/blog) και λειτούργησε δύο χρόνια από το 2015-16 έως το 

2016-17. Μεταξύ των νέων δυνατοτήτων που προσφέρθηκαν ήταν: 

 Στην πλατφόρμα: 

o Διαχείριση προγραμματισμού εκπομπών  

http://blogs.sch.gr/esrblog
http://www.europeanschoolradio.eu/
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o Πλήρες ιστορικό εκπομπών (podcast), το οποίο περιλαμβάνει εκπομπές από 

το σχολικό έτος 2014-15 (μετάπτωση από την μεταβατική εφαρμογή) έως το 

2016-17 

o Εύρεση συνεργατών και διαχείριση συνεργασιών 

 Στην Kοινότητα του European School Radio: 

o Διαχείριση προφίλ 

o Δημιουργία ομάδων και συζητήσεων 

o Ανάρτηση άρθρων 

Η νέα πλατφόρμα απαιτούσε βελτιώσεις, που προέκυψαν από τη χρήση και εφαρμογή της 

δύο σχολικά έτη, αλλά και η Κοινότητα χρειαζόταν να ενιαιοποιηθεί. Η έγκριση και η 

ανάληψη ενός ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ για το European School Radio, με 

συντονιστή εταίρο την Επιστημονική Εταιρεία, σήμανε μια νέα εποχή στην διαδικτυακή 

παρουσία του ραδιοφώνου και την έναρξη εργασιών για την ανάπτυξη και υλοποίηση μιας 

πρωτοποριακής διαδικτυακής εφαρμογής συλλογικού μαθητικού ραδιοφώνου.  Θεωρήθηκε 

σημαντικό να τεθούν εξ’ αρχής προδιαγραφές για ένα περιβάλλον, ώστε να ικανοποιείται η 

πολυγλωσσικότητα και η απευθείας φιλοξενία εκπομπών από σχολεία του εξωτερικού, 

χωρίς τη μεσολάβηση ενός ελληνικού σχολείου. Η εφαρμογή σχεδιάστηκε και εποπτεύεται 

από την Επιστημονική Εταιρεία European School Radio και η υλοποίηση ανατέθηκε σε ομάδα 

προγραμματιστών από το ΙΤΥΕ Διόφαντος και το European School Radio, για να παραδοθεί 

το σχολικό έτος 2017-18.  

 

Συνεργασίες και εκδηλώσεις 

To European School Radio από την αρχή της λειτουργίας του συνεργάζεται με κοινωνικούς 

φορείς και φορείς της εκπαίδευσης, μεταδίδει ζωντανά γεγονότα και εκδηλώσεις που 

ενδιαφέρουν τη σχολική κοινότητα (αφιέρωμα στην ποίηση και το έτος Καβάφη, γιορτές 

πολυγλωσσίας (Άνοιξη 2013). Σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οργάνωσε τον διαγωνισμό “Γκολ στη Βία”. 

Επίσης, άρχισε να καλύπτει εκδηλώσεις, όπως  το 4ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής, 

περιβαλλοντικές εκδηλώσεις (Greenwave Festival 2012), Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου 

Κιλκίς,  μουσικές εκδηλώσεις όπως το φεστιβάλ Μαθητικών συγκροτημάτων. 

Συμμετείχε ενεργά στα πρώτα ραδιοφωνικά βραβεία Ελλάδας – Κύπρου 

(http://radioawards.gr/) και είχε τον ρόλο του συντονισμού του προγράμματος που 

αφορούσε στο μαθητικό ραδιόφωνο.  Μαθητές από δεκατέσσερα (14) σχολεία της Ελλάδας, 

που συμμετείχαν το σχολικό έτος 2012-13 με δικές τους εκπομπές στο EUROPEAN SCHOOL 

RADIO, βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη τον Φεβρουάριο 2013 με αφορμή την εκδήλωση των 

Ραδιοφωνικών βραβείων Ελλάδας Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε στο ΝΟΗΣΙΣ. Οι 

παραγωγοί του είχαν σημαντικές διακρίσεις (Φεβρουάριος 2013). Όλη  η δράση είχε τεθεί 

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, της Γενικής Γραμματείας Ερευνας & Τεχνολογίας  του Δήμου Θεσσαλονίκης και 

http://radioawards.gr/
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της Ιεράς Μητρόπολης.   Συνδιοργάνωσε με την Περιφερειακή Δ/νση Κεντρικής Μακεδονίας 

μουσική συναυλία με μαθητικά συγκροτήματα στο Λιμάνι Θεσσαλονικης (Ιούνιος 2013). 

Από το σχολικό έτος 2015-16 η Εταιρεία αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για οργάνωση 

επιμορφωτικών εκδηλώσεων (ημερίδες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, φεστιβάλ) και 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Το European School Radio υλοποίησε το 2015 τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δημιουργίας 

Πρωτότυπου Κοινωνικού Ραδιοφωνικού Μηνύματος για την Παγκόσμια Πολιτιστική 

Κληρονομιά, την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και για την Αειφορία, μέσα από την 

Πολιτιστική Ατζέντα των Παγκόσμιων Ημερών. O διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα της 

Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. 

Στις 8 Δεκεμβρίου 2015 συνδιοργανώθηκε με το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα 

του Ανθρώπου η Πανελλήνια Ημερίδα Εκπαιδευτικών με τίτλο: «Καλλιεργώντας το δικαίωμα 

των μαθητών στην ελευθερία του λόγου μέσω του Μαθητικού Διαδικτυακού 

Ραδιοφώνου», που πραγματοποιείται στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών 

(http://www.europeanschoolradio.eu/blog/seminar1material/) και στις 1-2 Δεκεμβρίου 

2017 συνδιοργανώθηκε με τα Πειραματικά Γυμνάσια Πάτρας, την Περιφερειακή Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, τον Σχολικό Σύμβουλο 

της 9ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αχαΐας η Πανελλήνια Διημερίδα στην Πάτρα 

με τίτλο: «Το Μαθητικό Ραδιόφωνο ως καινοτόμο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό εργαλείο» 

(http://esrdayeventdec.webnode.gr/ ). 

Από τον Μάρτιο του 2016 υλοποιείται τρίωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Αλεξάνδρειο 

Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών και το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και με την 

Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας –Θράκης και πλέον με το Τμήμα 

Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 

πρόγραμμα απευθύνεται σε σχολεία Π.Ε. και Δ.Ε. και είναι εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ο 

τίτλος του προγράμματος είναι “Κάνω ραδιόφωνο στο European School Radio” και τα 

σχολεία που επισκέπτονται το στούντιο ραδιοφώνου μεταδίδουν ζωντανά μια εκπομπή 

διάρκειας μίας ώρας. 

Το 1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου (http://1festivalesr.blogspot.gr/) 

πραγματοποιήθηκε στα Καλάβρυτα στις 10-12 Απριλίου 2014 και συνδιοργανώθηκε με το 

Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων, την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, τον Σχολικό Σύμβουλο της 9ης Περιφέρειας 

Δημοτικής Εκπαίδευσης Αχαΐας και το Γραφείο του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων Π.Ε. 

Αχαΐας.  

Το 2ο  Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου (http://2fest.europeanschoolradio.eu) 

πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 3 Απριλίου 2015, συνεδριακό κέντρο “Ν. Γερμανός”, 

HELEXPO-ΔΕΘ.  Στη συνδιοργάνωση συμμετείχε η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του 

http://www.europeanschoolradio.eu/blog/seminar1material/
http://esrdayeventdec.webnode.gr/
http://1festivalesr.blogspot.gr/
http://2fest.europeanschoolradio.eu/
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Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και συνεργάστηκε η Ένωση Συντακτών 

Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης και το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων της 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και είχε την υποστήριξη της 

πόλης μέσω χορηγιών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ηχητικού 

Μηνύματος “Kαν’ το ν’ ακουστεί” . 

Το 3ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου (http://europeanschoolradio.eu/3fest) 

πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 18 Απριλίου 2016, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων 

στο Γκάζι, το οποίο  συνδιοργανώνεται με την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση και τον 

Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.. και ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ραδιοφωνικού Ηχητικού Ραδιοφωνικού 

Μηνύματος & Τραγουδιού “Κάν’ το ν’ ακουστεί 2016” με θέμα τα «Ανθρώπινα Δικαιώματα». 

Το 4ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου (http://europeanschoolradio.eu/4fest) 

πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο στις 16-18 Μαρτίου 2017. Η συνδιοργάνωση περιλάμβανε 

το το Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης, το 

Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Κρήτης και την Περιφέρεια Κρήτης. Παράλληλα, ως 

ξεχωριστή δράση για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός 

Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού “Κάν’ το ν’ ακουστεί 2017”  με θέμα την «τέχνη 

της επικοινωνίας» και έγινε σε συνδιοργάνωση με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, μέσω 

του οποίου για πρώτη φορά είχαμε συμμετοχές και από την Κύπρο. Ο διαγωνισμός 

ολοκληρώθηκε με την Τελετή Βράβευσης στις 17 Μαρτίου 2017 στο Σπίτι του Πολιτισμού στο 

Ρέθυμνο. 

Το 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου (http://europeanschoolradio.eu/5fest) 

θα πραγματοποιηθεί στα Τρίκαλα Θεσσαλίας στις 15-17 Μαρτίου 2018, συνδιοργανώνεται 

με το 5ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και 

εντάσσεται θεματικά στο “Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018” δίνοντας την 

ευκαιρία στις μαθητικές ραδιοφωνικές ομάδες να επικοινωνήσουν την ιδιαίτερη πολιτιστική 

τους ταυτότητα μέσω των δράσεων ραδιοφώνου της τριήμερης εκπαιδευτικής εκδήλωσης. 

Παράλληλα, οργανώνεται ως ξεχωριστή δράση ο διαγωνισμός «Καν’ το ν’ ακουστεί 2018» με 

συνδιοργανωτές το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Κύπρου και με θέμα: «Δημιουργώντας για την Πολιτιστική μας Κληρονομιά». 

Τη διετία 2016-2018, η Επιστημονική Εταιρεία “Διαπολιτισμικό Διαθεματικό Ραδιόφωνο της 

Εκπαιδευτικής Κοινότητας European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο” 

(http://esradiosociety.eu ) ανέλαβε την υλοποίηση ως συντονιστής εταίρος του έργου 

NEStOR-“Networked European School Web Radio”, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

προγράμματος  Erasmus+ Key Action 2 «Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών 

πρακτικών», εταίροι του οποίου είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ) στην Ελλάδα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο 

Aalborg στη Δανία. Παράλληλα, στο έργο συμμετέχουν ως εταίροι τα σχολεία: Γυμνάσιο 

Αγλαντζιάς, Πειραματικο ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Kaunas district Garliava Jouzas 

Luksa High School. Το έργο NEStOR αναδεικνύει την ευρωπαϊκή διάσταση του ήδη 



50  
 

υπάρχοντος Μαθητικού Ραδιοφώνου European School Radio, 

(http://europeanschoolradio.eu), που λειτουργεί στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια με 

μεγάλη επιτυχία. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός 

ευέλικτου, πολύγλωσσου, σύγχρονου και ελκυστικού μέσου, Διαδικτυακού Ραδιοφώνου, 

μέσω του οποίου θα διευκολύνεται η διακρατική εκπαιδευτική συνεργασία σε όλη την 

Ευρώπη. Μέσα από το πρόγραμμα θα παρέχεται μια ασφαλής υπηρεσία μαθητικού 

Διαδικτυακού Ραδιοφώνου, φιλική στη χρήση και από μαθητές με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές 

ανάγκες, η οποία θα εμπλουτιστεί με διαθεματικό εκπαιδευτικό υλικό για τη σχολική 

εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενταγμένο στις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Το 

έργο θα προσφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα τα απαραίτητα εργαλεία για την 

καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, τη συμμετοχή κάθε Ευρωπαίου μαθητή σε ένα κοινό 

ραδιοφωνικό πρόγραμμα και την ανταλλαγή και τη διάχυση πολιτισμικών στοιχείων μέσα 

από το Μαθητικό Ραδιόφωνο. Συγχρόνως, η λειτουργικότητα της υπηρεσίας του Μαθητικού 

Ραδιοφώνου θα συνδυαστεί με τη χρήση του ως ένα πλήρες παιδαγωγικό εργαλείο στα χέρια 

της εκπαιδευτικής κοινότητας, στα πλαίσια της ένταξης των ψηφιακών μέσων στη σύγχρονη 

εκπαιδευτική διαδικασία. Τα συνεργαζόμενα σχολεία θα αναπτύξουν εκπαιδευτικά 

σενάρια σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων, με σκοπό την εφαρμογή στη σχολική 

πράξη και την αξιολόγηση από μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.  

 

Διακρίσεις 

To European School Radio τον Νοέμβριος 2014 διακρίθηκε στο MEDEA Awards ως μία από 

τις δέκα πιο σημαντικές καινοτόμες δραστηριότητες στην εκπαίδευση για την Ευρώπη. 

http://www.medea-awards.com/). Η δράση European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό 

Διαδικτυακό Ραδιόφωνο, έτυχε ευρύτατης προβολής από τα μέσα και χαιρετίστηκε ως 

καινοτόμα για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα στα πλαίσια του μιντιακού 

γραμματισμού των μελών της σχολικής κοινότητας, της χρήσης των νέων τεχνολογιών και 

της συνεργασίας μεταξύ των φορέων. 

Το τριήμερο 24-26 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε το 2ο Συνέδριο Scientix στις 

Βρυξέλλες. Είναι το πιο σημαντικό γεγονός στην εκπαίδευση σχετικά με τις Θετικές 

Επιστήμες και την Τεχνολογία (STEM) στην Ευρώπη. Το European School Radio ήταν εκεί για 

να παρουσιάσει το πως μπορεί το μαθητικό ραδιόφωνο να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο στην 

εκπαίδευση.   

 

 

  

http://europeanschoolradio.eu/
http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-sxeseon-main/deltia-typoy-main/12547-24-11-14-b-medea-wards-2014.html
http://www.medea-awards.com/
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Λειτουργική περιγραφή 
 

Διαδικασίες 

Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες που ορίζουν την 

συνολική λειτουργία του European School Radio, όπως ισχύουν την χρονιά που υλοποιήθηκε 

η παρούσα έρευνα (2016-17). Οι εμπλεκόμενοι σε αυτές τις διαδικασίες είναι οι υπεύθυνοι 

εκπαιδευτικοί και οι μαθητές των ραδιοφωνικών ομάδων, τα μέλη της επιστημονικής 

εταιρίας “European School Radio” και οι ακροατές του μαθητικού ραδιοφώνου. Κάθε μία 

από τις παρακάτω διαδικασίες είναι αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας και του 

σχεδιασμού της δράσης και είναι κρίσιμος παράγοντας της επιτυχίας του και της εξέλιξής 

του. 

 

Έναρξη ραδιοφωνικού έτους 

Κατά την έναρξη του σχολικού έτους γίνεται πρόσκληση στα ελληνικά σχολεία 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω του ΠΣΔ, να προετοιμάσουν τη 

συμμετοχή τους και να εγγραφούν στο μαθητικό ραδιόφωνο ακολουθώντας τον αναλυτικό 

Οδηγό Συμμετοχής - Wiki (https://sites.google.com/site/esrhelp/). Τα σχολεία συγκροτούν 

τις ραδιοφωνικές τους ομάδες που συντονίζονται από έναν ή περισσότερους υπεύθυνους 

εκπαιδευτικούς.  

 

Συγκρότηση Ραδιοφωνικών ομάδων  

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των σχολείων κατά την έναρξη κάθε σχολικού - ραδιοφωνικού 

έτους αποφασίζουν να συγκροτήσουν τις ραδιοφωνικές ομάδες για να συμμετέχουν στο ESR.  

Η ραδιοφωνική ομάδα αποτελείται από ένα μικρό σύνολο μαθητών και έναν τουλάχιστον 

υπεύθυνο εκπαιδευτικό, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το υλικό που θα παρουσιάζεται. 

Οι εκπαιδευτικοί, φροντίζουν να συλλεγούν υπογεγραμμένες, υπεύθυνες δηλώσεις γονέων 

και κηδεμόνων για τους μαθητές και επίσης: 

 Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να υλοποιήσει το πρόγραμμα είτε εντός είτε εκτός 

σχολικών προγραμμάτων. Αν  έχει δηλώσει το Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων 

μπορεί: 

o να εργάζεται εντός του διδακτικού ωραρίου για την Πρωτοβάθμια, στα 

πλαίσια Προγράμματος Πολιτιστικών Θεμάτων σε ώρες της Ευέλικτης Ζώνης 

ή με διάχυση σε όλα τα μαθήματα, 

o να εργάζεται μετά το πέρας των μαθημάτων για τη Δευτεροβάθμια, στα 

πλαίσια των Σχολικών Δραστηριοτήτων, δηλαδή Προγράμματα 

https://sites.google.com/site/esrhelp/
https://sites.google.com/site/esrhelp/protypa/protypo-ypeuthynon-deloseon
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Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας και  

Πολιτιστικών Θεμάτων, ή και εντός του ωραρίου στο αντικείμενο της 

Ερευνητικής Εργασίας και των Βιωματικών Δράσεων. 

o ακόμη να αφορά υλικό που δημιουργείται στο eTwinning ή Erasmus+ 

o επίσης εκπομπές ή σποτ σχετικά με τη θεματολογία του Κοινωνικού Σχολείου  

 Γενικότερα το μαθητικό ραδιόφωνο μπορεί να αξιοποιηθεί ως μέσο διάχυσης 

οποιασδήποτε σχολικής δράσης. 

Αφού συγκροτηθεί η ραδιοφωνική ομάδα διαμορφώνεται κατάλληλα ο χώρος ηχογράφησης 

και επιλέγεται ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί. 

 

Εγγραφές σχολείων 

 Για να είναι δυνατή η συμμετοχή ενός σχολείου στο ESR θα πρέπει να ακολουθηθεί 

η διαδικασίας της εγγραφής στην πλατφόρμα του ESR 

(http://europeanschoolradio.eu/).  

o Αν το σχολείο δεν είχε συμμετάσχει ξανά, θα πρέπει να καταχωρηθούν τα 

στοιχεία του από τον πρώτο υπεύθυνο εκπαιδευτικό για το πρόγραμμα του 

μαθητικού ραδιοφώνου. 

o Η ανανέωση της εγγραφής σχολείων που είχαν συμμετάσχει κατά το 

προηγούμενο σχολικό έτος, γίνεται αυτόματα κατά τη πρώτη σύνδεση 

εκπαιδευτικού του σχολείου. 

 Αν υπάρχουν περισσότεροι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί σε κάποιο εγγεγραμμένο  

σχολείο θα πρέπει να ακολουθήσουν διαδικασία εγγραφής επιλέγοντας το σχολείο 

τους από σχετική λίστα. 

 Για την εγγραφή τους προτείνεται έντονα να χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός που 

διατηρούν στο Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι 

δυνατή η χρήση αυτού λογαριασμού, δίνεται η δυνατότητα εγγραφής με username 

και password. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το άτομο που εγγράφεται ενεργεί 

κακόβουλα υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης ή και διαγραφής του 

λογαριασμού. 

 Κάθε εκπαιδευτικός που εγγράφεται συνδέεται υποχρεωτικά με ένα σχολείο. Αν ο 

εκπαιδευτικός αλλάξει σχολείο θα πρέπει να αφαιρεθεί από το προηγούμενο σχολείο 

και να εγγραφεί ξανά στο νέο. Οι παραγωγές που δημιουργούνται από τους 

εκπαιδευτικούς ανήκουν στο λογαριασμό του σχολείου. 

Η πλατφόρμα είχε αρχικά σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορούν να εγγράφονται εκτός από 

σχολεία και μεμονωμένοι μαθητές με την έγγραφη άδεια των γονέων τους όπως επίσης και 

συνεργαζόμενοι φορείς, όπως για παράδειγμα σύλλογοι γονέων ή άλλοι φορείς σχετιζόμενοι 

με την εκπαίδευση.  Η δυνατότητα αυτή δεν έχει υλοποιηθεί. 
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Διαχείριση προφίλ Συμμετοχών 

Οι ραδιοφωνικές ομάδες των σχολείων μπορούν να  ρυθμίζουν το προφίλ της συμμετοχής 

του σχολείου τους, το οποίο εμπλουτίζεται αυτόματα από τις ραδιοφωνικές παραγωγές που 

ετοιμάζουν και μεταδίδουν στο μαθητικό ραδιόφωνο. Οι επισκέπτες της σελίδας του ESR 

μπορούν να έχουν μια πλήρη εικόνα της “ραδιοφωνικής” παρουσίας ενός σχολείου, αφού 

εκτός από την περιγραφή της συμμετοχής και τα ηχητικά σποτ, υπάρχει λίστα των 

παραγωγών όπως επίσης και όλο το ιστορικό μετάδοσης εκπομπών (podcast) όπου μπορεί 

να γίνει ακρόαση. 

 

Προετοιμασία εκπομπών 

Η προετοιμασία μιας εκπομπής από τις ραδιοφωνικές ομάδες ξεκινά από τον τίτλο της και 

τελειώνει στην ηχογράφηση. 

 Επιλέγεται ο κατάλληλος τίτλος της εκπομπής που πρέπει να αντανακλά το περιεχόμενο 

ή να έχει αναφορά σε κάτι γνωστό και στους ακροατές. Συνήθως γίνεται ένας καταιγισμός 

ιδεών προς την κατεύθυνση. Αντίστοιχα επιλέγεται η θεματολογία της η οποία μπορεί να 

είναι σταθερή ή να αλλάζει έχοντας όμως ένα σταθερό σημείο αναφοράς. 

 Δημιουργείται η εισαγωγή και του κλείσιμο της εκπομπής, δηλαδή το σήμα της,  όπου θα 

αναφέρονται εκτός από τον τίτλο και τα υπόλοιπα στοιχεία, σχολείο, συντελεστές, το 

ραδιόφωνο ή οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο.  

 Συλλέγεται και οργανώνεται το περιεχόμενο της εκπομπής. Η ομάδα αναζητά στις πηγές 

της την πληροφορία, την φιλτράρει με κριτικό τρόπο και γράφει το τελικό κείμενο.  

 Προετοιμάζεται ο τρόπος της παρουσίασης (παρουσιαστές, ύφος, μουσική, μουσικά εφέ 

κλπ) 

 Αν πρόκειται για ηχογραφημένη εκπομπή, οι παρουσιαστές κάνουν την ηχογράφηση και 

κατόπιν την επεξεργασία της εκπομπής με κατάλληλα εργαλεία λογισμικού και παράγουν 

ένα αρχείο ήχου. Αντίστοιχα στην περίπτωση ζωντανής εκπομπή γίνεται η μετάδοση 

απευθείας στον αέρα του μαθητικού ραδιοφώνου χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό. Τα 

ελεύθερα λογισμικά που προτείνονται,  είναι για την επεξεργασία ήχου και την 

παραγωγή ηχογραφημένων ραδιοφωνικών παραγωγών το  Audacity, ενώ για την μίξη 

ήχων, ζωντανή μετάδοση και ηχογράφηση ειναι το Mixxx που προσομοιώνει τη 

λειτουργία μιας κονσόλας ήχου. Για τα λογισμικά αυτά προσφέρεται εκπαιδευτικό υλικό 

από το European School Radio. 

 

Προγραμματισμός εκπομπών 

Οι ραδιοφωνικές ομάδες των σχολείων μπορούν εντάξουν στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα του 

μαθητικού ραδιοφώνου τις παραγωγές τους. Ανάλογα με το είδος των παραγωγών οι 

παραγωγές απαιτούν προγραμματισμό στο ωριαίο ραδιοφωνικό πρόγραμμα ή όχι.  
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Είδη εκπομπών 

Οι ηχογραφημένες εκπομπές που μπορούν  να ετοιμαστούν σε μορφή ενός αρχείου mp3 και 
να ακουστούν στο European School Radio χωρίζονται σε τρεις (3) κατηγορίες ανάλογα με την 
διάρκειά τους 

1. Σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα (μέχρι 3 λεπτά)  
2. Σύντομη θεματική εκπομπή (μέχρι 15 λεπτά) 
3. Προγραμματισμένη εκπομπή μεγάλης διάρκειας (μισής ώρας, 1 ώρας ή 2 ωρών) 

 

Για τα δύο πρώτα ήδη εκπομπών δε χρειάζεται προγραμματισμός μετάδοσης. Οι μικρής 

διάρκειας παραγωγές αυτές μεταδίδονται συχνά στο πρόγραμμα του μαθητικού 

ραδιοφώνου σε συγκεκριμένες ζώνες. Για τις προγραμματισμένες εκπομπές μεγάλης 

διάρκειας θα πρέπει να γίνει κράτηση (booking) συγκεκριμένης ημέρας και ώρας μετάδοσης 

μέσω της πλατφόρμας. 

 Αν η εκπομπή είναι έκτακτη ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός επιλέγει μια διαθέσιμη 

ημερομηνία και ώρα από το πρόγραμμα εκπομπών 

 Αν η εκπομπή είναι επαναλαμβανόμενη (εβδομαδιαία, 15θήμερη ή μηνιαία) ο 

εκπαιδευτικός με τη βοήθεια της πλατφόρμας επιλέγει τη συχνότητα, τη ημέρα 

της εβδομάδας και ώρα που είναι διαθέσιμη για επανάληψη μετάδοσης μέχρι το 

τέλος του σχολικού έτους 

Μεταφόρτωση ηχογραφημένων ραδιοφωνικών παραγωγών 

Οι ηχογραφημένες ραδιοφωνικές παραγωγές των σχολείων μεταφορτώνονται στον κεντρικό 

υπολογιστή του ESR μέσω ειδικής σελίδας της πλατφόρμας, ανάλογα με το είδος τους, 

συνοδευόμενες και με άλλες σχετικές πληροφορίες. Τα αρχεία τοποθετούνται σε ειδική 

ιεραρχία φακέλων ακολουθώντας συγκεκριμένη ονοματολογία που δίνεται από την 

εφαρμογή.  

Μετάδοση ζωντανών εκπομπών 

Εάν κάποιο σχολείο το επιθυμεί αντί για ηχογραφημένη εκπομπή, μπορεί να προετοιμάσει 

μια ραδιοφωνική παραγωγή την οποία μπορεί να μεταδώσει ζωντανά στον αέρα του 

μαθητικού ραδιοφώνου με την επίβλεψη του υπεύθυνου εκπαιδευτικού. Η ηχογράφηση της 

εκπομπής αυτής, μπορεί να μεταφορτωθεί στην πλατφόρμα του ESR και να αρχειοθετηθεί 

στο ιστορικό εκπομπών του σταθμού. 

Συνεργατικές παραγωγές 

Σημαντικό κομμάτι της φιλοσοφίας του μαθητικού ραδιοφώνου είναι η επικοινωνία, η 

γνωριμία και συνεργασία των ραδιοφωνικών ομάδων των σχολείων. Για το λόγο αυτό 

ενθαρρύνεται η δημιουργία κοινών παραγωγών.  
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 Τα σχολεία μέσω της πλατφόρμας είναι δυνατόν να αναζητήσουν άλλα σχολεία 

που συμμετέχουν και έχουν δηλώσει ότι ενδιαφέρονται για συνεργασίες σε 

συγκεκριμένες θεματικές.  

 Κατόπιν μπορούν να κάνουν πρόταση για σύναψη συνεργασίας και αν υπάρξει 

αποδοχή μπορούν να ξεκινήσουν την μεταξύ τους επικοινωνία για την υλοποίηση 

των συνεργατικών παραγωγών.  

Η επικοινωνία και συνεργασία μπορεί να γίνει και μέσω της Κοινότητας του ESR 

Ιστορικό εκπομπών - podcast 

Όλες οι εκπομπές που μεταδίδονται στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα του ESR τοποθετούνται, 

αμέσως μετά την πρώτη μετάδοσή τους ,στο ιστορικό αρχείο της πλατφόρμας. Το αρχείο 

εκπομπών (podcasts) αποτελεί τον “θησαυρό” του μαθητικού ραδιοφώνου από όπου οι 

επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν εκπομπές δημιουργώντας φίλτρα 

αναζήτησης με διάφορα κριτήρια (είδος εκπομπής, θεματολογία, σχολείο, βαθμίδα 

εκπαίδευσης κλπ) 

Προγραμματισμός Ραδιοφωνικού προγράμματος 

Το ESR μεταδίδει ένα πλήρες ραδιοφωνικό πρόγραμμα, 24 ώρες και 7 ημέρες. Το πρόγραμμα 

είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες ενός μαθητικού ραδιοφώνου και περιλαμβάνει μουσικές 

ζώνες με διαφορετικά μουσικά είδη, ζώνες εκπομπών ανάλογα με το είδος τους και την 

βαθμίδα εκπαίδευσης των ραδιοφωνικών ομάδων - παραγωγών, σποτ προώθησης των 

συμμετοχών των σχολείων και των εκπομπών τους, Jingles του σταθμού. Επίσης, φιλοξενεί 

κοινωνικά μηνύματα που παράγονται από τα σχολεία, πρωτότυπα ή διασκευασμένα 

τραγούδια από μαθητές και υλικό των διαγωνισμών που διοργανώνει το μαθητικό 

ραδιόφωνο.  

Οι αποφάσεις, η υλοποίηση και ο έλεγχος για το είδος και την οργάνωση του ραδιοφωνικού 

προγράμματος (μουσική, ζώνες, jingles, spots), εκτός των εκπομπών που προγραμματίζονται 

αυτοματοποιημένα, γίνεται από μια υπεύθυνη ομάδα για αυτό το σκοπό. 

Η αυτοματοποίηση του προγράμματος γίνεται από το λογισμικό αυτοματισμού 

ραδιοφωνικού προγράμματος Jazler (www.jazler.com). Η τοποθέτηση των αρχείων ήχου που 

δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της Μεταφόρτωσης στην πλατφόρμα του ΕSR γίνεται 

χειρωνακτικά στον Jazler με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η άψογη ροή του 

προγράμματος. 

Συνεχής ραδιοφωνική ροή - Ακρόαση 

Οι ακροατές του μαθητικού ραδιοφώνου μπορούν να ακούσουν τη μετάδοση της 

ραδιοφωνικής ροής (streaming) του ESR μέσω ειδικά διαμορφωμένου player. H ροή 

μεταδίδεται επίσης και από πολλά blogs του ΠΣΔ που έχουν ενσωματώσει ειδικό widget που 

δημιούργησε το ΠΣΔ. Ακόμη δίνονται αναλυτικές οδηγίες ενσωμάτωσης του player σε 

http://www.jazler.com/
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οποιαδήποτε ιστοσελίδα. Τέλος η ροή του ESR μεταδίδονται και από δημοφιλείς 

διαδικτυακές υπηρεσίες όπως TuneIn, e-radio και άλλα. 

Κεντρικό ρόλο στον βασικό player του μαθητικού διαδικτυακού ραδιοφώνου 

(http://europeanschoolradio.eu/player.php) έχει το chat μέσω του οποίο αναδεικνύεται ο 

διαδραστικός ρόλος του ραδιοφώνου και μάλιστα του διαδικτυακού. Την ώρα μετάδοσης 

της εκπομπής, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς και ακροατές “συγκεντρώνονται” στο χώρο 

συνομιλίας, σχολιάζοντας την εκπομπή αλλά και γνωρίζοντας μέλη άλλων ραδιοφωνικών 

ομάδων από σχολεία από διάφορα μέρη της Ελλάδας, της ομογένειας και γενικότερα του 

εξωτερικού. Ειδικά, στην περίπτωση ζωντανών εκπομπών υπάρχει άμεση επικοινωνία και 

διαδραστικότητα μεταξύ παραγωγών και ακροατών κάνοντας πιο ουσιαστική την 

ραδιοφωνική εμπειρία. 

Έχει παρατηρηθεί ιδιαίτερη αύξηση της ακρόασης και της συμμετοχής στη συνομιλία κατά 

την ώρα της ακρόασης των εκπομπής των σχολείων. Οι μαθητές παρακολουθούν με 

ενθουσιασμό την εξέλιξη της μετάδοσης των εκπομπών τους και των αντιδράσεων των 

ακροατών, αυξάνοντας τα κίνητρα συμμετοχής στο μαθητικό ραδιόφωνο αλλά και 

βελτίωσης του τελικού αποτελέσματος των νέων παραγωγών τους. 

Για την αποφυγή “προβληματικών” καταστάσεων κατά τη ζωντανή συνομιλία στο chat, έχουν 

δοθεί δικαιώματα moderator σε συνεργάτες και μέλη του μαθητικού ραδιοφώνου, έτσι ώστε 

να απομακρύνονται οι κακόβουλοι συνομιλητές. Επίσης υπάρχουν φίλτρα spam και 

απαγορευμένων λέξεων και black lists.  

Κοινότητα και επικοινωνία 

Το μαθητικό ραδιόφωνο αποτελεί αποτέλεσμα της δημιουργικότητας των σχολικών 

ραδιοφωνικών ομάδων, που συνθέτουν ένα κοινό - συνεργατικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα, 

μοναδικό στο είδος του σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τα συμμετέχοντα σχολεία αποτελούν ένα 

από τα πιο πολυπληθή, δυναμικά και ενεργά της ελληνικής εκπαίδευσης που δημιουργούν 

καθημερινά υλικό με κύριο χαρακτηριστικό την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση εντός 

ομάδας, σχολείο αλλά και δικτύου.  

Ο χώρος όπου υλοποιείται κυρίως η online κοινότητα των συμμετεχόντων ραδιοφωνικών 

ομάδων αλλά και όσων ενδιαφέρονται για τη δράση του μαθητικού ραδιοφώνου, είναι η 

Κοινότητα του European School Radio (http://www.europeanschoolradio.eu/blog/).  

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί αποκτούν πρόσβαση ως συντάκτες στην Κοινότητα κατά την 

εγγραφή τους στην Πλατφόρμα. Στον ιστοχώρο αυτό μπορούν μεταξύ άλλων να: 

 Προβάλλουν την συμμετοχή και τη δουλειά των ραδιοφωνικών τους ομάδων  

 “Διαφημίσουν” τις επόμενες εκπομπές τους  

 Καταγράψουν καλές πρακτικές στην εφαρμογή της δράσης του μαθητικού 

ραδιοφώνου μέσα στην τάξη 

http://europeanschoolradio.eu/player.php
http://www.europeanschoolradio.eu/blog/
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 Ενημερωθούν από τις κεντρικές ανακοινώσεις του μαθητικού ραδιοφώνου αλλά 

και τις ανακοινώσεις άλλων σχολείων. 

 Σχολιάζουν, να επιβραβεύουν, να κοινοποιούν δημοσιεύσεις. 

 Δημιουργούν ομάδες εργασίας κοινού ενδιαφέροντος στις οποίες μπορούν να 

επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν αρχεία, να ξεκινούν συζητήσεις (forum)   

 Ενημερώνονται και να δημιουργούν εκδηλώσεις σχετικές με το μαθητικού 

ραδιόφωνο (σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, διαγωνισμούς, φεστιβάλ, 

ραδιοφωνικές εκπομπές κλπ).  

 Κάνουν κρατήσεις σε εκδηλώσεις που απαιτούν περιορισμένο αριθμό θέσεων. 

 Ζητούν βοήθεια από την αντίστοιχη ομάδα υποστήριξης του μαθητικού 

ραδιοφώνου μέσω ειδικού φόρουμ και ξεκινούν δημόσιες σχετικές συζητήσεις με 

άλλα μέλη 

 Διαμορφώνουν το προσωπικό τους προφίλ, δίνοντας πληροφορίες για τη 

συμμετοχή τους και τη συμμετοχή του σχολείου τους στο μαθητικό ραδιόφωνο. 

Στην Κοινότητα μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς με 

περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης και έλεγχο σχολίων. 

 

Υποστήριξη 

Οδηγός Συμμετοχής  

Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζονται διαδικτυακά ασύγχρονα μέσω του ιστοτόπου wiki 

https://sites.google.com/site/esrhelp/. Εκεί περιέχονται βήμα βήμα οι οδηγίες συμμετοχής 

των σχολείων δια των εκπαιδευτικών τους. 

Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να εγγράψουν τις σχολικές, ραδιοφωνικές τους ομάδες 

στο μαθητικό ραδιόφωνο μπορούν να συμβουλευτούν έναν πλήρη Οδηγό Συμμετοχής - Wiki, 

ο οποίο περιέχει αναλυτικές οδηγίες για τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την 

ολοκληρωμένη συμμετοχή στο ESR.   

Στον Οδηγό Συμμετοχής υπάρχουν, εκτός από τις καθαρά τεχνικές πληροφορίες για τα 

λογισμικά και τις ιστοσελίδες που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, συμβουλές για τη 

συγκρότηση των ραδιοφωνικών ομάδων, πρότυπα εγγράφων που συμπληρώνονται, καλές 

πρακτικές, συμβουλές για τις ραδιοφωνικές παραγωγές και γενικότερα ό,τι μπορεί να φανεί 

χρήσιμο για τις ομάδες. Επίσης έχουν αποδελτιωθεί συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις σε 

μορφή FAQ. 

Βοήθεια 

Κατά τη χρήση της πλατφόρμας του ESR, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ανατρέξουν σε 

δίγλωσσο αναλυτικό Ηelp - Βοήθεια που υπάρχει σε κάθε σελίδα που περιγράφει όλες τις 

ενέργειες που μπορεί να κάνουν σε κάθε σημείο της εφαρμογής. Το online help της 

https://sites.google.com/site/esrhelp/
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πλατφόρμας διευκρινίζει κάθε απορία που μπορεί να υπάρχει σχετικά με τη χρήση της, τη 

συμπλήρωση φορμών και τη λειτουργικότητα των εφαρμογών. 

Forum 

Για την υποστήριξη των χρηστών της υπηρεσίας του μαθητικού ραδιοφώνου διατίθεται 

Forum Υποστήριξης, όπου μπορούν να υποβληθούν ερωτήσεις σε διάφορα θέματα και για 

όλες τις διαδικασίας συμμετοχής στο ESR. μέσω forum, στο οποίο οι χρήστες αναζητούν το 

θέμα που είναι σχετικό με το είδος των ερωτημάτων τους. Η ομάδα υποστήριξης  του 

European School Radio, απαντά άμεσα στις απορίες ή στα όποια τεχνικά προβλήματα 

προκύπτουν. Επιπλέον, υπάρχουν θέματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

εκπαιδευτικών για την προετοιμασία και τον προγραμματισμό των εκπομπών, τη δημιουργία 

αρχείου εκπομπών (podcast), την εγγραφή, συμμετοχή των σχολείων στο δίκτυο του 

ραδιοφώνου και την αποστολή των εκπομπών τους. Οι απαντήσεις είναι δημόσιες κι έτσι 

δημιουργείται μια βάση απαντήσεων  που μπορεί να φανεί χρήσιμη σε και μελλοντικούς 

χρήστες.. Το Forum μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης, για δημόσιες συζητήσεις σχετικά με 

καλές πρακτικές, προτάσεις χρήσης και απόψεις.  

Webinars - Σεμινάρια - Εκπαιδευτικά προγράμματα 

Για την επιτυχή εισαγωγή των εκπαιδευτικών και των μαθητών στη γενικότερη δράση του 

μαθητικού ραδιοφώνου διοργανώνονται: 

 Σύγχρονη εκπαίδευση: Διαδικτυακά Σεμινάρια (webinars) κυρίως μέσω της πλατφόρμας 

τηλεδιασκέψεων (http://meeting.sch.gr/) του ΠΣΔ με θεματολογία σχετικά με την 

πλατφόρμα/κοινότητα του ESR, τα λογισμικά ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιούνται για 

την προετοιμασία των εκπομπών, την προετοιμασία ραδιοφωνικών παραγωγών κ.α. . 

 Δια ζώσης βιωματικά σεμινάρια που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας, από μέλη - πρεσβευτές του μαθητικού ραδιοφώνου σε όλη την 

Ελλάδα. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται ειδικό επιμορφωτικό υλικό που έχει 

δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό ενώ προτείνονται πρότυπα εκπαιδευτικά σενάρια που 

έχουν δημιουργηθεί και εφαρμοστεί και στις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης. 

 Ειδικά σχεδιασμένο και εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 

μαθητές με τίτλο “Κάνω ραδιόφωνο στο European School Radio” που πραγματοποιείται 

στο ΑΤΕΙ-Θ με τη συνεργασία της ΕΣΗΕΜ-Θ 

(http://www.europeanschoolradio.eu/blog/ekprogramma201617/) . Στο πλήρες 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν γνώσεις σχετικά με την πράξη της 

ραδιοφωνικής παραγωγής και στη συνέχεια αναλαμβάνουν να προετοιμάσουν την 

εκπομπή με τους μαθητές στον χώρο του σχολείου, με παράλληλη διαδικτυακή στήριξη 

από τον/ην δημοσιογράφο- μέντορα. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η εκπαιδευτική 

επίσκεψη στο ΑΤΕΙ-Θ με τους μαθητές όπου ραδιοφωνικοί παραγωγοί τους 

προετοιμάζουν σε τεχνικό επίπεδο και επίπεδο παρουσίασης για την ζωντανή εκπομπή 

που λαμβάνει χώρα σε σύγχρονο στούντιο. 

 

http://meeting.sch.gr/
http://www.europeanschoolradio.eu/blog/ekprogramma201617/
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Εργασίες διαχείρισης 

Για την παραμετροποίηση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη σωστή λειτουργία του 

μαθητικού ραδιοφώνου, χρησιμοποιούνται εργαλεία διαχείρισης σε διάφορα επίπεδα. 

Υπάρχει δυνατότητα εποπτείας των συμμετοχών των σχολείων και των υπεύθυνων 

εκπαιδευτικών / χρηστών, παραμετροποίησης του ραδιοφωνικού προγράμματος, 

διαχείρισης της ασφάλειας αλλά και των επιπέδων πρόσβασης των χρηστών και   διαχείρισης 

επιμέρους παραμέτρων του συστήματος. Στο επίπεδο της Κοινότητας γίνεται χρήση των 

εργαλείων διαχείρισης του Wordpress για τη διαμόρφωση εύχρηστου και λειτουργικού 

περιβάλλον τος για τη διαχείριση χρηστών και όλων των ενοτήτων που ενσωματώνονται και 

για να υπάρχει εποπτεία των δημοσιεύσεων, των σχολίων, των συζητήσεων και γενικότερα 

της επικοινωνίας των συμμετεχόντων έτσι ώστε να τηρούνται κανόνες ορθής χρήσης.   

 

Ευθύνη περιεχομένου - πνευματικά δικαιώματα 

Ο διαδικτυακός σταθμός European School Radio έχει την άδεια μετάδοσης μουσικής από την 

Α.Ε.Π.Ι. Η άδεια ανανεώνεται στον σταθμό λόγω εκπαιδευτικής χρήσης κάθε έτος, τον 

δωδέκατο μήνα. 

Οι εκπομπές που μεταδίδονται στο Μαθητικό Ραδιόφωνο είναι δημιουργημένες από 

μαθητές στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων και τις αποστέλλουν ηχογραφημένες οι 

υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των σχολείων μέσω της πλατφόρμας. Η αποστολή συνεπάγεται και 

την ταυτόχρονη αποδοχή παροχής δικαιωμάτων μετάδοσης του περιεχομένου στο 

Μαθητικό Ραδιόφωνο. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί αποδέχονται ότι έχουν παραλάβει 

Υπεύθυνες Δηλώσεις από τους γονείς- κηδεμόνες των μαθητών που συμμετέχουν στην κάθε 

εκπομπή.  

Οι ζωντανές εκπομπές πραγματοποιούνται με ευθύνη του υπεύθυνου εκπαιδευτικού που 

έχει εγγράψει το σχολείο στην πλατφόρμα.  

Κλείσιμο έτους 

Το τέλος του ραδιοφωνικού έτους συμπίπτει με την ολοκλήρωση του σχολικού έτους. Οι 

εκπαιδευτικοί και οι μαθητές απαντούν ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του προγράμματος 

της προηγούμενης χρονιάς. Κάθε σχολείο που συμμετέχει λαμβάνει με αυτοματοποιημένο 

τρόπο βεβαίωση συμμετοχής όπου αναφέρονται οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί και οι 

ραδιοφωνικές παραγωγές που μεταδόθηκαν στο μαθητικό ραδιόφωνο το σχολικό έτος που 

πέρασε. 

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το μαθητικό ραδιόφωνο μεταδίδει μουσική, κοινωνικά 

μηνύματα, υλικό διαγωνισμών και επιλεγμένες εκπομπές.  
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Απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών για το Μαθητικό 
Ραδιόφωνο 
Κάθε φορά που ολοκληρώνεται το ραδιοφωνικού έτος, αποστέλλεται ένα ερωτηματολόγιο 

αποτίμησης για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών στο Μαθητικό 

Ραδιόφωνο, οι οποίοι καταγράφουν τις απόψεις τους σχετικά με την υπηρεσία του 

ραδιοφώνου. Σκοπός της κατασκευής και διανομής του ερωτηματολογίου είναι η 

αξιολόγηση των παροχών και η οργάνωση του επόμενου ραδιοφωνικού έτους, λαμβάνοντας 

υπόψη τις εκτιμήσεις των χρηστών. Στην τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου τα 

σχολικά έτη 2013-14 και 2014-15 υπάρχουν ερωτήσεις ανοιχτού τύπου για την αξιοποίηση 

του ραδιοφώνου στη σχολική πράξη. Από την ερώτηση με τίτλο «Καταγράψτε μια 

ευτυχισμένη στιγμή σας στο ραδιόφωνο» λήφθηκαν απαντήσεις, σύμφωνα με τις οποίες 

μπορούν με επιφύλαξη να εξαχθούν συμπεράσματα για το ραδιόφωνο και να 

προβληματίσουν τον ερευνητή. Μία μικρής κλίμακας ποιοτική ανάλυση καταδεικνύει ότι οι 

εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν σθεναρά το παιδαγωγικό όφελος του Μαθητικού Ραδιοφώνου, 

όπως φαίνεται και από τις παρακάτω απαντήσεις: 

 

1. καλλιεργούν την ικανότητα συνεργασίας 

«Η πρώτη εκπομπή και ο ενθουσιασμός των παιδιών και η διάθεση για συνεργασία μεταξύ 

τους.» (Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικού 2013-14). 

 

«Στο δικό μας σχολείο κάναμε ομάδες των 2 ή 3 ατόμων και τα παιδιά έπρεπε να 

συνεργαστούν και να μοιράσουν ρόλους για την κάθε εκπομπή. (τραγούδια, θέματα, 

ηχοληψία κλπ). Μας δόθηκε και η δυνατότητα να κάνουμε live εκπομπές στο δημοτικό 

ραδιόφωνο και τα παιδιά ξαφνικά βρέθηκαν στα βαθιά γιατί εκεί δεν μπορούσε ο από 

μηχανής θεός να διορθώσει λάθη ή παραλήψεις . Αποτέλεσμα ...τα παιδιά να είναι τρομερά 

συνεπείς και η συνεργασία μας άψογη !!!» (Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικού 2013-14) 

 

«Είναι μία πολύ καλή προσπάθεια να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στο ραδιόφωνο, αλλά και να 

τα μάθει ίσως για πρώτη φορά να συνεργάζονται σωστά !!!» (Ερωτηματολόγιο 

εκπαιδευτικού 2013-14) 

 

«Η συνεργασία με τους μαθητές και η ευχάριστη ατμόσφαιρα με χιούμορ κατά την ώρα 

εγγραφής των κειμένων» (Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικού 2013-14) 
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«Όταν τα παιδιά έκαναν το σποτ, το θεατρικό (με πολύ γέλιο) ή παιδιά με μαθησιακές πολύ 

πρόθυμα να βοηθήσουν» (Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικού 2014-15) 

 

2. κινητοποιούνται σε σχολική δραστηριότητα 

«Είδα τους αδιάφορους για γνώση μαθητές μου να νοιάζονται να βρουν πληροφορίες, να 

ψάχνουν τις πηγές από όπου παίρνουν τις πληροφορίες, να αξιολογούν τι είναι "καλό" να 

μπει στην εκπομπή και τι όχι, να κάνουν πρόβες ανάγνωσης, να προσπαθούν να γίνουν 

καλύτεροι εκφωνητές βάζοντας χρώμα στη φωνή τους! Το ραδιόφωνο δεν μοιάζει με μάθημα 

αλλά είναι το καλύτερο μέσο για να μάθεις αβίαστα.» (Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικού 2013-

14) 

 

«Η πιο ευτυχισμένη στιγμή ήταν όταν θέλησε μαθητής που δεν συμμετέχει σε δράσεις να 

θέλει να μπει στην ομάδα και να ηχογραφήσει μαζί μας!!!» (Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικού 

2013-14) 

 

«Μαθητές που δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον για το ραδιόφωνο να δημιουργούν πολύ ωραίες 

εκπομπές» (Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικού 2013-14) 

 

«Η συμμετοχή μαθητών εκτός ομάδας για την παραγωγή εκπομπής και ο τρόπος που 

χειρίστηκαν το θέμα τα "έμπειρα μέλη" της ραδιοφωνικής μας ομάδας» (Ερωτηματολόγιο 

εκπαιδευτικού 2014-15) 

 

3. μαθαίνουν αβίαστα 

«Ευτυχισμένες στιγμές ήταν όλες εκείνες οι στιγμές που άκουγα τις εκπομπές των παιδιών 

μου, τις συγκεντρώσεις που κάναμε για να οργανωθούμε, τα αστεία και τα πειράγματα 

μεταξύ μας. Η ευχάριστη διάθεση, η ανεμελιά, η δημιουργικότητα και τα χαμόγελα γεμίζουν 

τις στιγμές μας και μας ανανεώνουν συνεχώς.» (Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικού 2013-14) 

 

«Σε απόλυτη ησυχία ακούμε τις πρώτες ηχογραφήσεις και τα παιδιά είναι τόσο σοβαρά και 

αυστηρά με τον εαυτό τους» (Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικού 2014-15) 

 

4. δημιουργούν μόνοι τους και αυτόνομα, με τον εκπαιδευτικό να έχει τον ρόλο εμψυχωτή  

«Όταν τα παιδιά κάνουν τα πάντα μόνα τους και δε με χρειάζονται- σημαίνει ότι η δουλειά 

μου έχει γίνει»  (Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικού 2014-15) 
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«Όταν οι μαθητές μου έχουν ετοιμάσει μόνοι τους μια αξιόλογη εκπομπή.» (Ερωτηματολόγιο 

εκπαιδευτικού 2014-15) 

 

5. δημιουργούν σε ένα ευχάριστο κλίμα 

«Θα μου μείνει αξέχαστη η απίστευτη χαρά που βλέπω στα μάτια των μαθητών μου κάθε 

φορά που ακούν την εκπομπή τους! Είναι μοναδικό το θέαμα και το συναίσθημα. 

Πραγματικά, νιώθουν ευτυχισμένα και μαζί τους κι εγώ!» (Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικού 

2013-14) 

 

«Η πιο ευτυχισμένη στιγμή που έζησα ήταν όταν μπήκαμε για ηχογράφηση στην τάξη, 

ξέφυγαν από το σχολιασμό και έλεγαν ό,τι τους ερχόταν στο μυαλό. Φώναζαν, 

τραγουδούσαν, σχολίαζαν, πηδούσαν, γελούσαν με την ψυχή τους. Είχα μαζί μου μπισκότα 

και σοκολατάκια και τρώγαμε. Εξελίχθηκε σαν πάρτυ. Νομίζω ότι ευχαριστήθηκαν 

περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Βγήκαν και κάποια bloopers από την όλη ιστορία, τα 

οποία ακούγονται στην τελευταία μας εκπομπή στις 10 Ιουνίου.» (Ερωτηματολόγιο 

εκπαιδευτικού 2013-14) 

 

«Η κάθε στιγμή που άκουγα τις δημιουργικές εκπομπές των ομάδων και φαινόταν ότι 

περνούσαν ευχάριστα με την παρέα τους.» (Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικού 2014-15) 

 

«Τα πρόσωπα των παιδιών όταν συνειδητοποιούν ότι έχουν μόνο μια ημέρα για να 

ολοκληρώσουν μια εκπομπή!» (Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικού 2014-15) 

 

6. αναπτύσσεται μία παιδαγωγική σχέση εκπαιδευτικού- μαθητών 

«Μου άρεσε η επαφή μου με τα παιδιά. Ανακάλυψα σ' αυτά πράγματα για την 

προσωπικότητά τους που δεν ήξερα.» (Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικού 2013-14) 

 

«Όταν μιλάμε μέσω chat με άλλα σχολεία και διαπιστώνω ότι μας ακούνε παλαιοί μαθητές 

μας»  (Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικού 2014-15) 

 

«Όταν ακούμε τις φωνές των παιδιών μας και τα συγχαρητήρια των γονέων. Όταν 

συνάδελφοι νηπιαγωγοί μας είπαν "Κορίτσια, μας πείσατε" σε εργαστήριο που 
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παρουσιάσαμε το Μαθητικό Ραδιόφωνο όπως το ζήσαμε στο νηπιαγωγείο μας.» 

(Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικού 2014-15) 

 

«Έμαθα όρους μουσικούς, ήρθα σε επαφή με μουσική που ακούν οι νέοι και έμαθα 

καλλιτέχνες.» (Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικού 2013-14) 

  

Παρομοίως, κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2013-14 διανεμήθηκε ηλεκτρονικά 

ερωτηματολόγιο στους μαθητές από όλη τη χώρα που συμμετείχαν στο Μαθητικό 

Ραδιόφωνο, μέσω των εκπαιδευτικών τους. Στην τελευταία ενότητα, υπήρχε η αντίστοιχη 

ερώτηση ανοιχτού τύπου «Κατάγραψε μια ευτυχισμένη σου στιγμή στο ραδιόφωνο». Οι 

απαντήσεις των μαθητών παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι αναφέρουν ότι 

«έμαθαν», «επικοινώνησαν», «συνεργάστηκαν» και «διασκέδασαν». Είναι αξιοσημείωτο ότι 

μπορούν, επίσης, να συγκριθούν με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών τους και βρίσκονται 

σε απόλυτη συμφωνία μεταξύ τους. Οι απαντήσεις έχουν έντονο το χαρακτηριστικό του 

συναισθήματος, καθώς αναπολούν τις στιγμές τους στο πρόγραμμα του Μαθητικού 

Ραδιοφώνου. Ακόμα και τρόπος χρησιμοποίησης των σημείων στίξης στις απαντήσεις τους 

(επανάληψη του θαυμαστικού και αποσιωπητικά με πολλές τελείες), δηλώνει από μόνος του 

τη θετική συναισθηματική φόρτιση των μαθητών. Παρακάτω, παρουσιάζονται ενδεικτικά 

ορισμένες απόψεις των μαθητών που παραλήφθηκαν από το εν λόγω ερωτηματολόγιο. 

 

1. Γνώσεις 

 

«Απέκτησα εμπειρίες και γνώσεις με βάση το ραδιόφωνο και την εκπομπή. Θα θυμάμαι την 

συμμετοxή μου σ' αυτό για πάντα κ θα έxω τις καλύτερες αναμνήσεις!!!!» 

 

«Είμαι ευτυχισμένη που τώρα πια ξέρω να κάνω μόνη μου (χωρίς την βοήθεια του καθηγητή 

μου) και αυτό με ευχαριστεί.» 

 

«Μάθαινα καινούρια πράγματα σε σχέση με τους υπολογιστές και τα προγράμματά που 

χρειαζόμαστε για να κάνουμε μία ραδιοφωνική εκπομπή!!!» 

 

«Μαθαίνω πώς να γίνω ραδιοφωνικός παραγωγός» 

 

«Μαθαίνω αρκετά πράγματα από εκεί» 
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2. Δεξιότητες συνεργασίας- επικοινωνίας 

«Η πιο ευτυχισμένη μου στιγμή φέτος στο ραδιόφωνο ήταν στο φεστιβάλ, επειδή εγώ και η 

τάξη μου συνεργαστήκαμε πολύ ωραία, όπως και οι άλλες τάξεις !!!!» 

 

«..Το γεγονός ότι είχαμε την δική μας εκπομπή και ότι όλη η ομάδα συνεργάστηκε άψογα! 

Αρκεί για να αγαπήσουμε το European School Radio!» 

 

«Ήρθα πιο κοντά με τους φίλους μου, έμαθα αρκετά πράγματα μέσα από το Ραδιόφωνο που 

δεν πίστευα ότι θα μάθω και το κυριότερο πέρασα υπέροχες στιγμές.» 

 

«...έκανα φίλους» 

 

«Kλίμα συνεργασίας και καλής διάθεσης» 

 

«Η επικοινωνία με τους καθηγητές μας» 

 

3. Ευχάριστο κλίμα  

«Είναι φανταστικό και διασκεδαστικό» 

 

«Μοιράστηκα τις ανησυχίες μου και τις προτιμήσεις μου στη μουσική με άλλους ανθρώπους» 

 

«Μπόρεσα να πραγματοποιήσω το όνειρό μου, γνώρισα νέα άτομα και περνούσα 

δημιουργικά τον χρόνο μου» 

 

«To European School Radio ήταν μια υπέροχη και πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα και πάντα 

θα θυμάμαι την συμμετοχή μου, γιατί όλα κύλησαν φανταστικά όλη την χρονιά....» 

 

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η παρακάτω απάντηση, η οποία προέρχεται από μαθήτρια που 

συμμετείχε από την πρώτη χρονιά ιδρύσεως του ραδιοφώνου. 
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«Είναι τόσες πολλές που δεν μπορώ να ξεχωρίζω κάποια συγκεκριμένη... Όλες οι εορταστικές 

εκπομπές του ραδιοφώνου που γίνονταν στο στούντιο, η ευκαιρία που μου δόθηκε μέσω του 

ραδιοφώνου να συμμετέχω στο Comenius, το φεστιβάλ στα Καλάβρυτα... είναι όλα 

ξεχωριστές στιγμές με διαφορετική σημασία η καθεμιά τους... απλά το ραδιόφωνο 

ομορφαίνει την ζωή μας και μας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουμε υπέροχες εμπειρίες... 

Το αγαπώ, έχει γίνει ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου, μου έχει μάθει πάρα πολλά, 

μέσω αυτού έχω ζήσει μοναδικές στιγμές και πρωτόγνωρες εμπειρίες, είναι κάτι το 

καινοτόμο και θα ήθελα να μην σταματήσει ΠΟΤΕ να λειτουργεί... Νιώθω περήφανη που 

μπορώ και λέω ότι είμαι κι εγώ μέλος του ESR και φυσικά επειδή όλο αυτό το έζησα από την 

αρχή της δημιουργίας του... χαίρομαι που μπορώ να λέω ότι είμαι κι εγώ ένα μικρό κομμάτι 

της ιστορίας του European School Radio... θα είναι για πάντα σε μία ξεχωριστή θέση στην 

καρδιά μου!!» 
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Παραδείγματα αξιοποίησης του Μαθητικού Ραδιοφώνου 
Στο πλαίσιο της δράσης για το Μαθητικό Ραδιόφωνο, σχεδιάζονται και εκπονούνται 

καινοτόμα εκπαιδευτικά σενάρια, ενταγμένα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και των 

δύο βαθμίδων εκπαίδευσης (http://bit.ly/1Qs0V6b ). Επίσης, τα σενάρια: «Δημιουργώντας 

ένα ραδιοφωνικό σποτ- Επεξεργασία ήχου με το λογισμικό επεξεργασίας ήχου Audacity και 

ιστοεξερεύνηση» (http://aesop.iep.edu.gr/node/23739 ) και «Ραδιοφωνικό αφιέρωμα για 

την υπεραλίευση στην Ευρώπη» (http://aesop.iep.edu.gr/node/11371 ), που υποβλήθηκαν 

σε διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Πράξη «Ανάπτυξη 

μεθοδολογίας ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»), χαρακτηρίστηκαν ως 

Βέλτιστα, είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα «Αίσωπος», διαθέτουν παιδαγωγικό ISO και 

αποτελούν πιστοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό για κάθε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

 

 «Δραματοποιήστε στο ραδιόφωνο το παραμύθι σας» 

Προτεινόμενες ηλικίες: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο, Α-Β-Γ Δημοτικού) 

Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα: Θεατρική Αγωγή- Εικαστικά- Μουσική- Γλώσσα- 

Πληροφορική 

 

Οι μαθητές εργάζονται ομαδοσυνεργατικά, ώστε να μετατρέψουν ένα λαϊκό παραμύθι σε 

θεατρικό στο μαθητικό ραδιόφωνο. Την περιγραφή και το πεζό κείμενο το μετατρέπουν σε 

διάλογο. Φαντάζονται τις εικόνες που θέλουν να δημιουργήσουν για το παραμύθι τους 

στους συμμαθητές τους και σκηνοθετούν την ηχογράφηση σε μικρές σκηνές. Σχεδιάζουν την 

ηχητική επένδυση και επιλέγουν τους ήχους (μουσική και ηχητικά εφέ ή ήχους που 

δημιουργούν με διάφορα αντικείμενα), ώστε να προσθέσουν κατά την επεξεργασία ήχου. 

Εναλλακτικά, για τη Β’ ή Γ’ Δημοτικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η παρακάτω παραλλαγή. Οι 

μαθητές ανά ομάδες δημιουργούν εικαστικά τον δικό τους ήρωα, ζωγραφίζουν κάθε σκηνή 

σε σειρά και δημιουργούν την πλοκή με αφορμή την εικόνα που οι ίδιοι αποτύπωσαν στις 

ζωγραφιές. Στο προ-συγγραφικό στάδιο παραγωγής λόγου, γράφουν σε προτάσεις ή και 

φράσεις βασικά στοιχεία της ιστορίας. Στο συγγραφικό στάδιο, τα συνδέουν και συνθέτουν 

την ιστορία με περιγραφή. Υπογραμμίζουν το μέρος της ιστορίας τους που θα μετατραπεί 

από πλάγιο λόγο σε ευθύ και το μετατρέπουν σε διαλόγους σε μια άλλη σελίδα. Συζητούν 

εντός της ομάδας πώς θα ενώσουν το αφηγηματικό μέρος με τον διάλογο, εκτιμούν τι 

χρειάζεται να κρατήσουν και, έχοντας φτάσει στο μετα-συγγραφικό στάδιο, ξαναγράφουν 

την ιστορία τους με τα στοιχεία που έχουν επιλέξει. Μοιράζουν ρόλους στην ομάδα για την 

ηχογράφηση και κάνουν πρόβες εκφώνησης. Σημειώνουν τι ήχους θα χρειαστούν για να 

μπουν κατά την επεξεργασία ήχου, αφού πρώτα έχουν ηχογραφήσει. Με τη βοήθεια του 

http://bit.ly/1Qs0V6b
http://aesop.iep.edu.gr/node/23739
http://aesop.iep.edu.gr/node/11371
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εκπαιδευτικού, κάνουν αναζήτηση στο διαδίκτυο με λέξεις-κλειδιά τους ήχους που θέλουν 

και τους αποθηκεύουν στον υπολογιστή τους ως αρχεία ήχου. Αφιερώνεται διδακτικός 

χρόνος για ηχογράφηση, για ηχητική επένδυση και για διορθώσεις στο ηχητικό μέρος της 

ιστορίας. Πρόκειται για το πιο ευχάριστο στάδιο της δραστηριότητας και αποτελεί την 

απόλαυση του κόπου τους κατά τα προηγούμενα στάδια του κειμενοκεντρικού- 

διαδικαστικού μοντέλου παραγωγής γραπτού λόγου. 

 

 «Τι σας λένε αυτοί οι ήχοι;- Δημιουργήστε την ιστορία σας» 

Προτεινόμενες ηλικίες: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο, Α-Β-Γ Δημοτικού) 

Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα: Μουσική- Θεατρική Αγωγή- Γλώσσα- Πληροφορική 

 

Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες ακούν από το ραδιόφωνο μία μουσική υπόκρουση μαζί 

με ηχητικά εφέ για 2 λεπτά. Στην αρχή, τους δίνεται απλά σαν ακουστικό ερέθισμα ώστε να 

εκφράσουν τα συναισθήματά τους και τις σκέψεις τους. Έπειτα, ξανακούνε το ίδιο ηχητικό 

απόσπασμα και τους ζητείται να φανταστούν μια ιστορία, να την καταγράψουν περιληπτικά, 

να δημιουργήσουν διαλόγους, ενταγμένους σε σκηνές, και έπειτα να την αναπαραστήσουν 

θεατρικά μαζί με το ηχητικό απόσπασμα. Όσες ομάδες κι αν κάνουν την ίδια δραστηριότητα, 

τόσες θα είναι και οι διαφορετικές ιστορίες. Με αυτή τη δραστηριότητα, καλλιεργείται η 

ακουστική τους αντίληψη και έχουν την ευκαιρία να ξετυλίξουν τη φαντασία τους. Η κάθε 

ιστορία ηχογραφείται πρώτα με τη φωνή, κι έπειτα προστίθεται το ηχητικό απόσπασμα. 

 

 «Δημιουργήστε ένα ραδιοφωνικό μήνυμα και μοιραστείτε την πολιτιστική κληρονομιά της 
περιοχής σας» 

Προτεινόμενες ηλικίες: Πρωτοβάθμια- Δευτεροβάθμια 

Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα: Ιστορία- Γλώσσα- Μουσική- Πληροφορική 

 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής 

τους. Με συζήτηση και καταιγισμό ιδεών προκύπτουν οι προτάσεις για το θέμα του 

ραδιοφωνικού μηνύματος ενάμισι λεπτού και καταλήγουν στην τελική ιδέα. Στη συνέχεια, 

δημιουργούν το σενάριο του ραδιοφωνικού μηνύματος και το προσαρμόζουν, ώστε να 

παρουσιαστεί δημιουργικά. Ένα επιτυχημένο ραδιοφωνικό μήνυμα χαρακτηρίζεται από την 

κατάλληλη επιλογή ήχου και τον συνδυασμό με τα λόγια που είναι να ακουστούν. Ως εκ 

τούτου, οι μαθητές επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν περισσότερο τους ήχους που να 

ταιριάζουν στο περιεχόμενο του κειμένου τους και να τους συνδέσουν ώστε είτε το δυναμικό 

μέρος να είναι στο τέλος του μηνύματος είτε στην αρχή. Κατά την ηχογράφηση, οι προτάσεις 

που εκφωνούνται χρειάζεται να είναι καθαρές, να υπάρχουν παύσεις και να εναρμονίζονται 
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με τα ηχητικά εφέ που θα προστεθούν. Το ραδιοφωνικό μήνυμα μοιράζεται στην υπόλοιπη 

μαθητική κοινότητα του σχολείου και γίνεται ανατροφοδότηση με σχόλια. 

 

 «Παρουσιάστε τα βιβλία που σας αρέσουν» 

Προτεινόμενες ηλικίες: Πρωτοβάθμια- Δευτεροβάθμια 

Γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται: Γλώσσα- Λογοτεχνία- Μουσική- Πληροφορική- 

Θεατρική Αγωγή 

 

Οι μαθητές επιλέγουν ένα αγαπημένο τους βιβλίο, ώστε να κάνουν βιβλιοπαρουσίαση σε 

μια ραδιοφωνική εκπομπή διάρκειας μισής ώρας. Το σενάριο της εκπομπής περιλαμβάνει 

αναφορές στη βιογραφία του συγγραφέα, ιστορικά στοιχεία για το πλαίσιο που γράφτηκε το 

βιβλίο, περίληψη της υπόθεσης. Επίσης, μπορεί να γίνει απόδοση ενός κεφαλαίου του 

βιβλίου με θεατρικό τρόπο και να επενδυθεί κατάλληλα με μουσική, μέθοδος η οποία θα 

προσελκύσει το ενδιαφέρον των ακροατών. Η ραδιοφωνική εκπομπή εμπλουτίζεται κατά την 

επεξεργασία ήχου με μουσικά κομμάτια, που είναι σχετικά με την εποχή ή ταιριάζουν στο 

θέμα του βιβλίου. 

 

 «Ενημερώστε για τα νέα του σχολείου σας» 

Προτεινόμενες ηλικίες: Πρωτοβάθμια- Δευτεροβάθμια 

Γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται: Γλώσσα- Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή- Μουσική- 

Πληροφορική 

 

Οι μαθητές οργανώνουν μια τακτική ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή διάρκειας ενός 

τετάρτου της ώρας, σε εβδομαδιαία βάση. Συγκεντρώνουν από τις υπόλοιπες τάξεις και τον 

μαθητικό σύλλογο τα νέα της εβδομάδας, ώστε να τα παρουσιάσουν στην εκπομπή τους. 

Επίσης, μπορούν να συμπεριλάβουν εντυπώσεις από εκδρομές που πραγματοποιήθηκαν με 

το σχολείο τους, εκδηλώσεις που υλοποιούνται, διαγωνισμούς που συμμετέχουν, παίρνουν 

συνεντεύξεις από κάποια πρόσωπα που επισκέφθηκαν το σχολείο τους για εκπαιδευτικό 

σκοπό και προσθέτουν στην εκπομπή τους, ενημερώνουν για την ευρύτερη τοπική κοινότητα 

που βρίσκεται το σχολείο τους ενημερώνοντας τους ακροατές τους κ.α. Ένας τρόπος για να 

γίνει πιο ελκυστική η ραδιοφωνική εκπομπή ανάλογου περιεχομένου είναι να επιδιώκουν οι 

μαθητές- παραγωγοί την επικοινωνία με τους ακροατές τους κατά τη μετάδοση της 

εκπομπής και την επόμενη φορά να αναφέρονται με σχολιασμό σε αυτούς. 
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 «Οργανώστε συνέντευξη για ένα σημαντικό πρόσωπο» 

Προτεινόμενες ηλικίες: Πρωτοβάθμια- Δευτεροβάθμια 

Γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται: Γλώσσα- Μουσική- Πληροφορική 

 

Οι μαθητές επιλέγουν ένα σημαντικό πρόσωπο που πρόκειται να επισκεφτεί το σχολείο τους 

ή θα συνομιλήσουν μαζί του μέσω εργαλείου τηλεδιάσκεψης, ώστε να του πάρουν 

συνέντευξη. Με την εμψύχωση του εκπαιδευτικού τους, μελετούν το επαγγελματικό, 

κοινωνικό έργο του και ύστερα κατασκευάζουν τις ερωτήσεις της συνέντευξης. Στην αρχή της 

συνέντευξης, ένας μαθητής από την ομάδα των μαθητών θα κάνει μια μικρή παρουσίαση 

για το πρόσωπο που είναι είτε προσκεκλημένο και παρόν με φυσική παρουσία είτε με 

διαδικτυακή παρουσία, ώστε οι ακροατές να ενημερωθούν και καταλάβουν το πλαίσιο της 

συνέντευξης. Η κάθε ερώτηση υποβάλλεται από μαθητή, αλλά με μια μικρή εισαγωγή πριν 

από αυτή. Με την απάντηση που θα δίνει ο συνεντευξιαζόμενος, ο μαθητής που έχει κάνει 

την ερώτηση θα σχολιάζει με ευγενικό τρόπο κυρίως για τους ακροατές. Όλη η διαδικασία 

της συνέντευξης ηχογραφείται και, στη συνέχεια, το αρχείο ήχου υπόκειται σε επεξεργασία 

ήχου, για την προσθήκη μουσικής ανάμεσα στις ερωτήσεις. Προτείνεται την ώρα της ομιλίας 

να μην υπάρχει μουσική υπόκρουση, γιατί θα επισκιάζει τα λόγια του καλεσμένου που είναι 

ο στόχος της εκπομπής. 

 

 «Μουσικό αφιέρωμα για το αγαπημένο σας συγκρότημα» 

Προτεινόμενες ηλικίες: Πρωτοβάθμια- Δευτεροβάθμια 

Γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται: Γλώσσα- Μουσική- Πληροφορική 

 

Ένα από τα αγαπημένα θέματα των νέων είναι η μουσική και μέσω του Μαθητικού 

Ραδιοφώνου δίνεται η ευκαιρία να υπάρξει παιδαγωγικό όφελος, αφού η μουσική μπορεί 

να αποτελέσει αφορμή για μαθητική δημιουργία με την προετοιμασία μονόωρης 

ραδιοφωνικής εκπομπής. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες επιλέγουν να αναδείξουν τη 

μουσική ενός συγκροτήματος, παράλληλα με ιστορικά στοιχεία αλλά και κοινωνικό 

σχολιασμό για τη ζωή και το έργο των καλλιτεχνών. Χωρίζουν σε ενότητες το περιεχόμενο 

που πρόκειται να εκφωνήσουν και η εκπομπή ηχογραφείται πρώτα με τα λόγια και μετά 

προστίθενται στο ενδιάμεσο τα αντίστοιχα τραγούδια. Η εκπομπή αυτή προτείνεται να γίνει 

σε απευθείας μετάδοση, ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση με τους ακροατές. Στο ενδιάμεσο 

της εκπομπής μπορούν να βάζουν και κουίζ για γνώσεις γύρω από το συγκρότημα και τη 

μουσική, για να απαντούν οι ακροατές.  
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 «Ξεκινήστε μια συνεργασία με άλλο σχολείο- Κάνετε μια κοινή εκπομπή μέσω του 
Μαθητικού Ραδιοφώνου» 

Προτεινόμενες ηλικίες: Πρωτοβάθμια- Δευτεροβάθμια 

Γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται: Γλώσσα- Μουσική- Πληροφορική 

 

Ο εκπαιδευτικός της ραδιοφωνικής ομάδας εμπλέκει τους μαθητές του στην αναζήτηση 

σχολείου, ώστε να κάνουν για ένα συγκεκριμένο θέμα ραδιοφωνική εκπομπή. Επικοινωνούν 

μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής με τα μέλη της άλλης ραδιοφωνικής ομάδας και 

συζητούν για την κοινή θεματολογία και αποφασίζουν μαζί τι πτυχές του ίδιου θέματος θα 

καλύψουν στο δικό τους ραδιοφωνικό μέρος. Το κάθε σχολείο δημιουργεί ένα ραδιοφωνικό 

απόσπασμα ενός τετάρτου της ώρας, το οποίο μοιράζει στο άλλο σχολείο. Προετοιμάζεται 

από την κάθε ραδιοφωνική ομάδα μία δραστηριότητα με αντικείμενο το παραγόμενο του 

κάθε σχολείου, για παράδειγμα ερωτήσεις σε μορφή κουίζ ή συζητήσεις. Η ακρόαση γίνεται 

μέσα στην τάξη. Την ίδια στιγμή τα δύο σχολεία επικοινωνούν μέσω εργαλείου 

τηλεδιάσκεψης, ώστε να υλοποιήσουν τη δραστηριότητα, ενώ παράλληλα ηχογραφούν την 

συζήτηση. Έπειτα, τα δύο ραδιοφωνικά αποσπάσματα των σχολείων και το ένα ηχητικό 

αρχείο που ηχογραφήθηκε την ώρα της σύνδεσης με το εργαλείο τηλεδιάσκεψης, ενώνονται 

μέσω του λογισμικού επεξεργασίας ήχου, γίνονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις με ηχητική 

επένδυση κι έπειτα εξάγεται το συνολικό παραγόμενο ως μία ενιαία ραδιοφωνική εκπομπή. 

 

 «Ρεπορτάζ για την υγεία και τη διατροφή- Ενημερώστε για τις σωστές διατροφικές 
συνήθειες ενός μαθητή στην εφηβεία» 

Προτεινόμενες ηλικίες: Πρωτοβάθμια- Δευτεροβάθμια 

Γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται: Γλώσσα- Μουσική- Πληροφορική 

 

Η αφόρμηση μπορεί να γίνει από το βιβλίο της Γλώσσας και ποικίλες δραστηριότητες που θα 

υλοποιηθούν, μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα ραδιοφωνικό ρεπορτάζ διάρκειας μίας 

ώρας για την υγεία και τη διατροφή. Για παράδειγμα, μία μικρή έρευνα σε συνομίληκους σε 

επίπεδο σχολείου με διανομή ερωτηματολογίων, μία αναζήτηση στο διαδίκτυο για 

επιστημονικά άρθρα, μία συνέντευξη από κάποιον διατροφολόγο μπορούν να αποτελέσουν 

το υλικό για το ρεπορτάζ. Η σύνταξη των κειμένων γίνεται ανά ομάδα μαθητών, ανάλογα με 

το είδος του υλικού από τη δραστηριότητα που έχουν επιλέξει να παρουσιάσουν. Η μουσική 

επένδυση μπορεί να εμπλουτιστεί με τραγούδια που έχουν θέμα τη διατροφή. 

 

 «Οργανώστε ένα περιβαλλοντικό ρεπορτάζ» 

Προτεινόμενες ηλικίες: Πρωτοβάθμια- Δευτεροβάθμια 
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Γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται: Γλώσσα- Φυσικές Επιστήμες- Μουσική- 

Πληροφορική 

 

Οι μαθητές κάνουν έρευνα στην περιοχή τους για ένα περιβαλλοντικό ζήτημα και 

παρουσιάζουν την εργασία τους σε μια δημοσιογραφική εκπομπή στο Μαθητικό 

Ραδιόφωνο. Χωρίζονται σε ομάδες, ώστε να συλλεχθεί υλικό για μια μονόωρη ραδιοφωνική 

εκπομπή. Η μία ομάδα μπορεί να συντάξει ερωτηματολόγιο και να το μοιράσουν στους 

συνομιλήκους τους, με σκοπό να μελετήσουν τις απόψεις τους για να το πρόβλημα. Η άλλη 

ομάδα μπορεί να αναζητήσει ανθρώπους από τους οποίους θα μπορούσε να πάρει 

συνέντευξη, να ηχογραφήσει τη συνέντευξη είτε με έναν ψηφιακό εγγραφέα ήχου ή με ένα 

κινητό και να το φέρει ως αρχείο ήχου στην τάξη. Σε κάθε στάδιο, ο εκπαιδευτικός 

ενθαρρύνει τους μαθητές και τους υπενθυμίζει ότι σκοπός είναι να ευαισθητοποιήσουν τους 

ακροατές για το περιβαλλοντικό ζήτημα το οποίο αναδεικνύουν.  

 

 «Αναδείξτε την περιοχή σας μέσα από ένα ιστορικό ρεπορτάζ» 

Προτεινόμενες ηλικίες: Πρωτοβάθμια- Δευτεροβάθμια 

Γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται: Γλώσσα- Ιστορία- Μουσική- Πληροφορική 

Η Τοπική Ιστορία ως θέμα για τους μαθητές έχει προσωπική αξία, αλλά στο επικοινωνιακό 

πλαίσιο του Μαθητικού Ραδιοφώνου θα μπορούσε να αποκτήσει και μια άλλη διάθεση. Οι 

μαθητές θα έχουν ως σκοπό να κάνουν γνωστή στους ακροατές τη δική τους πολιτιστική 

ταυτότητα, γεγονός το οποίο απαιτεί μια ιδιαίτερη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς 

του τόπου τους. Το υλικό της ραδιοφωνικής εκπομπής που θα συλλεχτεί είτε από βιβλία 

Τοπικής Ιστορίας είτε από ιστορικά τεκμήρια είτε από συνεντεύξεις με παππούδες- γιαγιάδες 

χρειάζεται να μελετηθεί συνολικά από το σύνολο της ραδιοφωνικής ομάδας της τάξης, ώστε 

να εκφωνηθεί από τους μαθητές χωρίς να γίνει μονότονο και κουραστικό για τους ακροατές, 

κάνοντας τακτικά μουσικές παρεμβάσεις ή σχολιασμό προς τους ακροατές.   

 

 «Ερευνήστε τις συνήθειες των συμμαθητών σας για ένα θέμα» 

Προτεινόμενες ηλικίες: Πρωτοβάθμια- Δευτεροβάθμια 

Γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται: Γλώσσα- Μουσική- Πληροφορική 

Το θέμα των συνηθειών των συνομιλήκων προσφέρεται για διαδραστική ραδιοφωνική 

εκπομπή, η οποία εμπλέκει ενεργά και τους ακροατές. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες 

μπορούν να αποφασίσουν με ποιο ακριβώς θέμα θα ασχοληθούν, θα το αιτιολογήσουν και 

έπειτα θα συλλέξουν το ηχητικό τους υλικό παίρνοντας συνεντεύξεις από συμμαθητές- 

συνομίληκους. Μπορούν να κάνουν ένα κάλεσμα μέσω της σχολικής ιστοσελίδας, μέσω των 

Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ή μέσω της ιστοσελίδας του Μαθητικού Ραδιοφώνου για να 
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απαντήσουν σε ένα κουίζ που έχουν δημοσιεύσει. Θα τους καλούν, επίσης, την ώρα της 

εκπομπής τους. 

 

 «Κάνετε τη δική σας ζωντανή ψυχαγωγική εκπομπή» 

Προτεινόμενες ηλικίες: Πρωτοβάθμια- Δευτεροβάθμια 

Γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται: Γλώσσα- Μουσική- Πληροφορική 

 

Οι μαθητές μιας ραδιοφωνικής ομάδας μπορούν να αποκτήσουν δεξιότητες, γνώσεις και 

στάσεις, ακόμα κι αν σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν σε τακτική βάση μια ζωντανή 

εκπομπή δύο ωρών. Για κάθε εκπομπή αναζητούν θεματολογία, μελετούν τι υλικό θα 

μπορούσαν να παρουσιάσουν στους ακροατές τους, διαφημίζουν την εκπομπή τους στη 

μαθητική κοινότητα, σε γονείς και φίλους, έχουν καλεσμένους και παίρνουν συνεντεύξεις, 

χρησιμοποιούν την κατάλληλη μουσική. Σε κάθε εκπομπή, λαμβάνουν υπόψη την 

ανατροφοδότηση από τους ακροατές τους και επιθυμούν να βελτιωθούν, ώστε να είναι πιο 

ελκυστική η εκπομπή τους. Ο εκπαιδευτικός έχει ρόλο μέντορα και ενθαρρύνει τους 

μαθητές. Σε κάθε φάση τους τροφοδοτεί με ιδέες και υλικό, εφόσον το χρειάζονται, και 

απολαμβάνει την εξέλιξη των μαθητών στην υπευθυνότητα για το έργο που έχουν αναλάβει. 

Οι μαθητές της ραδιοφωνικής ομάδας αισθάνονται όλο και περισσότερο αυτόνομοι, αλλά 

νιώθουν ότι όποτε χρειαστούν βοήθεια θα έχουν τον εκπαιδευτικό τους αρωγό. 

 

  



73  
 

Η πορεία του Μαθητικού Ραδιοφώνου στην ελληνική 
εκπαίδευση 
Ο υφυπουργός Παιδείας Δημήτρης Μπαξεβανάκης σε ομιλία του στη Σύνοδο Υπουργών 

Παιδείας (EYCS) στις Βρυξέλλες συμπεριέλαβε τη δράση «European School Radio, Το Πρώτο 

Μαθητικό Ραδιόφωνο» ανάμεσα στις βασικές τομές στην εκπαίδευση για τη μύηση των 

μαθητών στον ενεργό ρόλο ενός Ευρωπαίου Πολίτη. Με την εν λόγω αναφορά, το Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θεωρεί το European School Radio ως μία από τις πέντε 

εθνικές δράσεις, οι οποίες «προετοιμάζουν τους μελλοντικούς δημοκρατικούς πολίτες ώστε 

να μπορούν να διαχειρίζονται ζητήματα ανισότητας με σεβασμό κι αλληλεγγύη» και ως τη 

μόνη δράση, η οποία «ενθαρρύνει την καλλιέργεια αλφαβητισμού των νέων στην νέα 

μιντιακή και τεχνολογική πραγματικότητα» (Πηγή: http://www.minedu.gov.gr/rss/28247-23-

05-17-o-yfypourgos-paideias-dimitris-baksevanakis-sti-synodo-ypourgon-paideias-eycs) 

Είναι πιο επίκαιρη από ποτέ η οργανωμένη και επίσημη ενσωμάτωση του European School 

Radio στην εκπαιδευτική διαδικασία στην εποχή της Πληροφορίας και την ανάγκη κριτικής 

θεώρησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Οι νέοι εμφανίζονται ιδιαίτερα 

ευαισθητοποιημένοι και κρίνεται σημαντικό να τους δοθούν οι δυνατότητες έκφρασης και 

ανάδειξης της γνώμης, στην εποχή του καταιγισμού της πληροφορίας και του κινδύνου της 

παραπληροφόρησης, όπως τα fake news, και τη μη σφαιρική αντιμετώπιση των γεγονότων 

από τα ΜΜΕ. Η ανησυχία και οι σκέψεις για την επικοινωνία της μαθητικής κοινότητας της 

Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας εκφράστηκε με αξιοσημείωτο τρόπο μέσω του 

διαγωνισμού «Η Τέχνη της Επικοινωνίας» με ραδιοφωνικά μηνύματα και τραγούδια, έχοντας 

ως μέσο το European School Radio- το ανεξάρτητο μέσο των νέων σε ένα κοινό ταξίδι στην 

Πληροφορία. 

Η απήχηση της δράσης φαίνεται από το πλήθος του δικτύου, που αριθμεί τα 400 σχολεία 

κατ’ έτος. Επιπλέον, συνδράμει στην εκπαίδευση με την οργάνωση ποικίλων εγκεκριμένων 

από το Ι.Ε.Π. και το ΥΠ.Π.Ε.Θ. δράσεων, όπως 4 Πανελλήνια Φεστιβάλ Μαθητικού 

Ραδιοφώνου, 3 ετήσιους ραδιοφωνικούς και μουσικούς διαγωνισμούς «Κάν’ το ν’ 

ακουστεί», ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κάνω ραδιόφωνο στο European School Radio” 

σε συνεργασία με το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και την Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ., συνεργασίες με 

φορείς και δομές της εκπαίδευσης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για την οργάνωση 

επιμορφωτικών εκδηλώσεων σε συναδέλφους εκπαιδευτικούς, με το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο της Κύπρου και την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Το φθινόπωρο 

του 2016 μετά χαράς αναλάβαμε να συντονίσουμε το διετές ευρωπαϊκό έργο ERASMUS+ 

(Key Action 2: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών) με τίτλο NEStOR-

“Networked European School Web Radio” με επιπλέον εταίρους το Ινστιτούτο Τεχνολογίας 

Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ) στην Ελλάδα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Aalborg στη Δανία. Παράλληλα, στο έργο συμμετέχουν ως 

εταίροι τα σχολεία: Γυμνάσιο Αγλαντζιάς, Πειραματικο ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 

Kaunas district Garliava Jouzas Luksa High School. Κύριος σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη 

http://www.minedu.gov.gr/rss/28247-23-05-17-o-yfypourgos-paideias-dimitris-baksevanakis-sti-synodo-ypourgon-paideias-eycs
http://www.minedu.gov.gr/rss/28247-23-05-17-o-yfypourgos-paideias-dimitris-baksevanakis-sti-synodo-ypourgon-paideias-eycs
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της ευρωπαϊκής διάστασης του ήδη υπάρχοντος Μαθητικού Ραδιοφώνου European School 

Radio. 
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Εκπαιδευτικό Εργαλείο 
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την έναρξη των σχολικών ετών 2016-
17 και 2017-18 αποστέλλει εγκυκλίους στα σχολεία για την διδασκαλία των μαθημάτων με 
τίτλο εγγράφου: «Οδηγίες για τη Διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο» 
(Αρ. Πρωτ. 148083/Δ2/13-09-2016 και Αρ.Πρωτ. 164314/Δ2/03-10-2017). Οι οδηγίες 
συνάδουν με τις εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ((πράξη 35/2016 του 
Δ.Σ και πράξη 36/14-09-2017 του Δ.Σ. αντίστοιχα). Στο εν λόγω πλαίσιο, παρατίθενται 
ενδεικτικοί διαδικτυακοί πόροι  για διδακτική αξιοποίηση, μεταξύ των οποίων ψηφιακών 
πόρων αναγράφεται και το Μαθητικό Ραδιόφωνο European School Radio. 

Η ιστοσελίδα Πολύτροπη Γλώσσα, που δημιούργησε η Ομάδα Δημιουργικής Έκφρασης, 

προσφέρει υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο λύκειο. 

Διευρύνει και εμπλουτίζει τα εγχειρίδια «Έκφραση-Έκθεση». Στηρίζεται σε σύγχρονες 

επιστημονικές θεωρίες και παιδαγωγικές μεθόδους και διαλέγεται με τις ψηφίδες του 

Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Προωθεί την κριτική ανάγνωση και παραγωγή κειμένων, 

αξιοποιεί τις τέχνες ως εργαλεία κριτικού στοχασμού και βιωματικής μάθησης για την 

παραγωγή λόγου και συνδέει τη διδασκαλία της γλώσσας με τη λογοτεχνία. Η Πολύτροπη 

Γλώσσα, το ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής που είναι ενταγμένο στην 

ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ του ΚΕΓ(http://politropi.greek-language.gr)  λαμβάνει 

υπόψη του το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλωσσική διδασκαλία και αποσκοπεί στη 

διεύρυνση, στον εμπλουτισμό και στον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων 

εγχειριδίων Έκφραση-Έκθεση για το Λύκειο. Θεωρεί το Μαθητικό Ραδιόφωνο ως το 

κατάλληλο επικοινωνιακό πλαίσιο, ώστε να παραχθεί και να αναπαραχθεί ο μαθητικός 

λόγος, και το συμπεριλαμβάνει ως εκπαιδευτικό εργαλείο σε ορισμένες δραστηριότητες 

ενταγμένες στις παρακάτω θεματικές ενότητες. 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – Υποενότητα : 2. Όψεις της 

μετανάστευσης και της προσφυγιάς - 2. 2 Πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα. 

Από τη μικρασιατική καταστροφή ως τις μέρες μας . - Είδηση, ρεπορτάζ - Οι 

Αλβανοί επιστρέφουν στην Αλβανία (ρεπορτάζ) – Ασκήσεις: 

«Να οργανώσετε μια ραδιοφωνική εκπομπή στο Μαθητικό Ραδιόφωνο με θέμα την 

επιστροφή οικογενειών Αλβανών στην Αλβανία. Η εκπομπή μπορεί να περιλαμβάνει 

συνεντεύξεις από συμμαθητές ή συνομηλίκους σας που οι γονείς τους σκέφτονται την 

επιστροφή της οικογένειας στην Αλβανία. Να ακολουθήσει συζήτηση για τους λόγους 

μιας τέτοιας απόφασης, για την άποψη και τα συναισθήματα των παιδιών, για την 

ταυτότητα που αυτά έχουν διαμορφώσει και τη σχέση τους με τη χώρα προέλευσης, 

τους εκεί συγγενείς κ.ο.κ. (για τον σκοπό αυτό να αξιοποιήσετε την ιστοσελίδα 

«Μαθητικό Ραδιόφωνο – European School Radio»).» 

http://politropi.greek-language.gr/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%20-%20%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%E2%80%94%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF.pdf
http://europeanschoolradio.eu/
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – Υποενότητα : 3. Μέσα από τα 

βιώματα των μεταναστών και των προσφύγων. 3.5 Ευρωπαϊκό διαβατήριο. 

Βιογραφικό . – Ασκήσεις: 

«Να οργανώσετε μια εκπομπή στο Μαθητικό ραδιόφωνο – European School 
Radio  όπου, απευθυνόμενοι σε μαθητές από όλη την Ελλάδα, θα παρουσιάσετε τα 
«Προγράμματα κινητικότητας-εκπαίδευσης, εθελοντισμού και εργασίας» στην 
Ευρώπη. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε: 
α) στο Europass  και 

β) στο Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, που είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την εκπαίδευση. Επειδή 
το βίντεο είναι στα αγγλικά, ζητήστε, αν θέλετε, τη συνδρομή του καθηγητή ξένων 
γλωσσών.» 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – Υποενότητα : 3. Μέσα από τα 
βιώματα των μεταναστών και των προσφύγων. 3.10 Κείμενα για τον λόγο και τον 
αντίλογο της σύγχρονης μετανάστευσης από την Ελλάδα :  Όταν ο Κρόνος τρώει τα 
καλύτερα παιδιά του, Λόης Λαμπριανίδης – Ασκήσεις: 

«Να οργανώσετε μια εκπομπή στο Μαθητικό Ραδιόφωνο – European School Radio  με 

θέμα τη σύγχρονη μετανάστευση των νέων. Για την εκπομπή σας μπορείτε να πάρετε 

συνεντεύξεις και να οργανώσετε συζήτηση με νέους που έχουν μεταναστεύσει στο 

εξωτερικό για δουλειά ή σκοπεύουν να μεταναστεύσουν. Στη συζήτηση μπορούν, 

επίσης, να συμμετάσχουν συγγενείς των νέων.» 

 

Σχολικές Δραστηριότητες 

Το υπ. Αρίθμ. 4/04-02-2015 απόσπασμα Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., 
απαντώντας σε σχετικό αίτημα της Επιστημονικής Εταιρείας για την συμπερίληψη του 
Μαθητικού Ραδιοφώνου, στις επίσημες σχολικές δράσεις προτείνει τα εξής: 

«1. Η θεματική ενότητα «Μαθητικό Ραδιόφωνο» να συμπεριληφθεί στα 
προτεινόμενα θέματα για την υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών 
Δραστηριοτήτων. 

2. Οι Υπεύθυνοι Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων να θέτουν υπό την 
ευθύνη τους τις δράσεις του «European School Radio». Ταυτόχρονα, η 
Επιστημονική Εταιρία: Διαθεματικό, Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της 
Εκπαιδευτικής Κοινότητας «European School Radio» θα πρέπει να φροντίσει για 
τη διευκόλυνση των σχολείων που θέλουν να συμμετέχουν στη δράση, 
παρέχοντας τις κατάλληλες οδηγίες και τα εργαλεία.» 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το έγγραφο: «Ενημέρωση σχετικά με 

το Μαθητικό Ραδιόφωνο («European School Radio»)» (Αρ.Πρωτ. Φ13.1/116912/Δ2/15-07-

http://europeanschoolradio.eu/
http://europeanschoolradio.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/el/about
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
http://europeanschoolradio.eu/
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2016) απευθύνεται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε και Δ.Ε .της χώρας, στις Διευθύνσεις 

Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας, στους Υπεύθυνους Πολιτιστικών Θεμάτων και 

Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ΠΕ και ΔΕ, στις Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της 

χώρας και κοινοποιεί στους Σχολικούς Σύμβουλους της χώρας για να ενημερώσει ότι: 

«Κατόπιν του από 28-06-2016 αιτήματος της Επιστημονικής Εταιρείας : Διαθεματικό, 

Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας «European School Radio» καθώς 

και της σχετικής επί του ιδίου θέματος εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 4/04-02-2016 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου 

του, προτείνεται η θεματική ενότητα «Μαθητικό Ραδιόφωνο» να συμπεριληφθεί και κατά το 

σχολικό έτος 2016-2017 στα προτεινόμενα θέματα για την υλοποίηση των προγραμμάτων 

Σχολικών Δραστηριοτήτων και οι Υπεύθυνοι Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων να 

θέτουν υπό την ευθύνη τους τις δράσεις του «European School Radio». Ταυτόχρονα, 

προτείνεται η Επιστημονική Εταιρία: Διαθεματικό, Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της 

Εκπαιδευτικής Κοινότητας «European School Radio» να φροντίσει για τη διευκόλυνση των 

σχολείων που θέλουν να συμμετέχουν στη δράση, παρέχοντας τις κατάλληλες οδηγίες και τα 

εργαλεία.».  

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το έγγραφο: «Θεματολογία 

Πολιτιστικών Θεμάτων» (Αρ. Πρωτ. Φ20/197354/Δ2/18-11-2016), μετά από τη θετική 

εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη γενικότερη συνεισφορά του 

European School Radio στην εκπαίδευση στα Μέσα και στην Πληροφορία, ανακοίνωσε 

επίσημα την ένταξη του Μαθητικού Ραδιοφώνου ως προτεινόμενη θεματική στην Εγκύκλιο 

Σχολικών Δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα: «στο Παράρτημα 2 της εν λόγω εγκυκλίου και 

συγκεκριμένα στο κεφάλαιο με τίτλο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, όπου ενδεικτικά αναγράφονται τα Πολιτιστικά Προγράμματα που είναι 

δυνατόν να αναπτυχθούν σε δράσεις, εντάσσεται και η θεματική ενότητα Μαθητικό 

Ραδιόφωνο»,  διότι προάγει τον γραμματισμό των Μέσων και της Πληροφορίας εμπλέκοντας 

ενεργά και με κριτικό τρόπο τους μαθητές και τις μαθήτριες. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Εισαγωγή 
Στο πρώτο μέρος της εργασίας, παρουσιάστηκε εκτενώς το θεωρητικό πλαίσιο για τα κίνητρα 

στην εκπαίδευση που σχετίζονται με την αξιοποίηση του διαδικτύου και των εργαλείων 

τεχνολογίας στη διδακτική πράξη, αναφέρθηκε αναλυτικά η ιστορία του ραδιοφώνου ως 

εκπαιδευτικό εργαλείο παγκοσμίως και υπερτονίστηκε η αξία του εγγραμματισμού στα μέσα 

και στην πληροφορία ως νέες μορφές γραμματισμού στη σύγχρονη εκπαιδευτική 

διαδικασία. Επίσης, περιεγράφηκαν η λειτουργία του Μαθητικού Ραδιοφώνου European 

School Radio, καθώς και οι πρακτικές εφαρμογές στα ελληνικά σχολεία από τους 

εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Η  βιβλιογραφική ανασκόπηση ανέδειξε τη σημαντικότητα του ερευνητικού ενδιαφέροντος 

που υπάρχει σχετικά με την αξία του διαδικτυακού μαθητικού ραδιοφώνου στη σύγχρονη 

εκπαιδευτική πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε το 

συμβατικό μέσο του ραδιοφώνου στην ιστορία της εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο.  

Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον σκοπό της παρούσης ποσοτικής έρευνας, 

καθώς  και στα ειδικότερα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν με τη μορφή υποθέσεων. 

Επίσης, γίνεται αναφορά στο δείγμα που συμμετείχε στην έρευνα απαντώντας το σχετικό 

ερωτηματολόγιο και καταγράφονται τα ειδικά χαρακτηριστικά του δείγματος και το μέγεθός 

του. Στη συνέχεια περιγράφεται το ερωτηματολόγιο, καθώς και η διαδικασία διεξαγωγής της 

έρευνας από τον αρχικό σχεδιασμό της ως την ολοκλήρωσή της.       

Τέλος, καταγράφονται τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προέκυψαν. 
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Σκοπός και στόχοι  

Κύριος σκοπός       

Τα μέχρι τώρα δεδομένα από την εκπαιδευτική πρακτική και τη χρήση του Μαθητικού 

Ραδιοφώνου στα σχολεία, όπως περιεγράφηκε και στο πρώτο μέρος, έχει παρατηρηθεί ότι 

οι μαθητές:  

● αποκτούν γνώσεις  για την τεχνολογία ήχου 

● αναπτύσσουν δεξιότητες επεξεργασίας ήχου με τα  απαραίτητα λογισμικά 

● μαθαίνουν να προετοιμάζουν, ηχογραφούν, παράγουν, μεταδίδουν μια 

ραδιοφωνική εκπομπή 

● ερευνούν και χρησιμοποιούν ορθά τις ηλεκτρονικές πηγές από τις οποίες προέρχεται 

η ενημέρωση 

● υιοθετούν νέα στάση  και συμπεριφορά απέναντι στην είδηση και την πληροφόρηση 

σύμφωνα με τον κώδικα της δεοντολογίας των ΜΜΕ 

● αναπτύσσουν  συνεργατικές δεξιότητες και δεξιότητες επικοινωνίας 

● καλλιεργείται η κριτική τους σκέψη, ώστε να είναι σε θέση να κρίνουν τις 

πληροφορίες που δέχονται 

 

Έτσι, οι απόψεις των εκπαιδευτικών επιδιώκεται να μελετηθούν συστηματικά, να 

διερευνηθούν σε βάθος τα δεδομένα και να συγκριθούν μεταξύ τους, ώστε να προκύψουν 

τεκμηριωμένα συμπεράσματα στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Επηρεάζει η συμμετοχή σε προγράμματα του European School Radio τα κίνητρα και 

το ενδιαφέρον των μαθητών για μάθηση; 

2. Αποτελεί το European School Radio ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για τους 

εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας;   

 

Απαραίτητη κρίνεται η εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων που χρησιμοποιούνται στη 

σύνταξη των ερευνητικών ερωτημάτων. Ως εκπαιδευτική διαδικασία εννοείται η ενεργός 

συμμετοχή των μαθητών στην προσέγγιση της γνώσης και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων 

μέσα από το σχολείο. Για πρώτη φορά θα επιδιωχθεί η ενδεχόμενη συσχέτιση της 

εφαρμογής του μαθητικού διαδικτυακού ραδιοφώνου στην εκπαιδευτική διαδικασία με τα 

κίνητρα και τα ενδιαφέροντα των μαθητών για μάθηση. Παράλληλα, ως εκπαιδευτικό 

εργαλείο εννοείται η δυνατότητα αξιοποίησης του μαθητικού διαδικτυακού ραδιοφώνου 

στα πλαίσια του ισχύοντος αναλυτικού προγράμματος, ως ένα εργαλείο ΤΠΕ που θα δίνει τη 

δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης καινοτόμων εκπαιδευτικών σεναρίων σε γνωστικά 

αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
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Επιμέρους ερευνητικοί στόχοι 

Οι ερευνητικές υποθέσεις οι οποίες αναμένεται να απαντήσουν στα αρχικά ερευνητικά 

ερωτήματα διατυπώνονται ως εξής: 

 

Ραδιόφωνο και Κίνητρα Μάθησης 

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας έρευνας έχει σκοπό να εντοπίσει την επιρροή 

της εμπλοκής των μαθητών με την υλοποίηση προγραμμάτων του μαθητικού ραδιοφώνου 

με την ενίσχυση των κινήτρων τους και τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

σύμφωνα πάντα με την άποψη των εκπαιδευτικών τους.  Η ανάλυση των επόμενων 

ερευνητικών υποθέσεων επιχειρούν να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα. 

1η Υπόθεση: Κατά την άποψη των εκπαιδευτικών οι μαθητές ικανοποιούν σε μεγάλο βαθμό 

τις εσωτερικές τους ανάγκες  που σχετίζονται με τη διαδικασία της μάθησης με την εμπλοκή 

τους σε πρόγραμμα μαθητικού ραδιοφώνου. (Κλίμακα Γ1) 

2η Υπόθεση: Οι μαθητές συμμετέχουν πιο ενεργά στη διαδικασία της μάθησης μετά την 

συμμετοχή τους σε πρόγραμμα μαθητικού ραδιοφώνου. (Κλίμακα Γ2) 

3η Υπόθεση: Αναμένεται θετική συσχέτιση μεταξύ της ικανοποίησης των εσωτερικών 

αναγκών των μαθητών που σχετίζονται με τη διαδικασία της μάθησης και στην ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης (Κλίμακες Γ1 & Γ2). Αναμένεται 

δηλαδή  ότι η ικανοποίηση των εσωτερικών αναγκών των μαθητών οδηγεί στην ενεργό 

συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

4η Υπόθεση: Αναμένεται ότι δεν υπάρχει συσχέτιση των ετών συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών στο Μαθητικό Ραδιόφωνο με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών 

(Κλίμακες Α1 & Γ2). Αναμένεται δηλαδή, ότι ανεξάρτητα από τα πόσα χρόνια συμμετέχει με 

πρόγραμμα Μαθητικού Ραδιοφώνου ο κάθε εκπαιδευτικός, παρατηρεί και σημειώνει 

ενίσχυση των κινήτρων μάθησης των μαθητών του. 

5η Υπόθεση: Αναμένεται ότι ανεξάρτητα με τον λόγο που οι εκπαιδευτικοί προτιμούν να 

χρησιμοποιούν το μαθητικό ραδιόφωνο, πιστεύουν ότι όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία 

του μαθητικού ραδιοφώνου ενισχύουν τα κίνητρα των μαθητών. (Κλίμακες Α4- Γ3) 

Εξετάζεται δηλαδή  πως ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιήσουν 

το ραδιόφωνο στη μαθησιακή διαδικασία σχετίζεται με την αντίληψή τους ότι ενισχύονται 

τα κίνητρα μάθησης των μαθητών μέσα από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του ραδιοφώνου. 

 

Ραδιόφωνο ως εκπαιδευτικό εργαλείο 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα της έρευνας αφορά τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά 

με το κατά πόσο το μαθητικό ραδιόφωνο αποτελεί χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο. Στις 
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επόμενες ερευνητικές υποθέσεις επιδιώκεται να αναδειχθεί η μη ύπαρξη συσχέτισης των 

χαρακτηριστικών των ερωτώμενων (δημογραφικών και ενασχόλησης με το μαθητικό 

ραδιόφωνο) με τη δυνατότητα αξιοποίησης του Μαθητικού Ραδιοφώνου ως εκπαιδευτικό 

εργαλείο στη μαθησιακή διαδικασία. 

6η Υπόθεση: Αναμένεται ότι δεν υπάρχει συσχέτιση της ειδικότητας του εκπαιδευτικού με 

την εκτίμηση για τη συμβολή του Μαθητικού Ραδιοφώνου ανά γνωστικό αντικείμενο 

(Κλίμακες Ε7- Δ1). Η ειδικότητα του εκπαιδευτικού δεν επηρεάζει την άποψη ότι η 

αξιοποίηση του Μαθητικού Ραδιοφώνου συμβάλλει θετικά στη διδασκαλία θεματικών από 

όλα τα γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται στην αντίστοιχη ερώτηση του 

ερωτηματολογίου. 

7η Υπόθεση:  Αναμένεται ότι δεν υπάρχει συσχέτιση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στο 

Μαθητικό Ραδιόφωνο με τον βαθμό αξιοποίησης των διδακτικών τεχνικών προφορικής 

και γραπτής έκφρασης μέσα από το μαθητικό ραδιόφωνο. (Κλίμακες Α9 -Δ2).  Αναμένεται 

ότι ανεξάρτητα από την εμπειρία των εκπαιδευτικών στο Μαθητικό Ραδιόφωνο  (έτη 

συμμετοχής) οι ίδιοι σημειώνουν ότι μέσω της ενασχόλησης των μαθητών με το μέσο του 

ραδιοφώνου ικανοποιούνται με θετικό τρόπο οι ίδιες τεχνικές προφορικής και γραπτής 

έκφρασης.  

8η Υπόθεση: Αναμένεται δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της κατηγορίας του σχολείου που 

υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί με τον βαθμό καλλιέργειας των οκτώ βασικών ικανοτήτων, 

σύμφωνα με την ΕΕ, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την ατομική ολοκλήρωση και 

εξέλιξη, την ενεργοποίηση του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση 

(Κλίμακες Ε6- Δ4).  Εξετάζεται το αν η βαθμίδα του σχολείου που υπηρετεί ο κάθε 

εκπαιδευτικός δε διαδραματίζει ρόλο στις απαντήσεις τους σχετικά με την καλλιέργεια των 

βασικών ικανοτήτων, που σημαίνει ότι το Μαθητικό Ραδιόφωνο είναι ευέλικτο εργαλείο στη 

μαθησιακή διαδικασία, το οποίο προσαρμόζεται σε κάθε ηλικιακή κατηγορία των μαθητών 

και αξιοποιείται ποικιλοτρόπως για να εκπληρωθούν οι αντίστοιχοι στόχοι. 

Παράλληλα, στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας θα αποτυπωθούν τα 

χαρακτηριστικά του προφίλ των μαθητών που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητικού 

ραδιοφώνου και θα γίνει προσπάθεια συσχέτισής τους με την κινητοποίηση μαθητών που 

διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, στη διαδικασία της μάθησης. Επίσης θα γίνει 

αναλυτική παρουσίαση των απόψεων των εκπαιδευτικών και για τα δύο μέρη των 

ερωτήσεων (κίνητρα μάθησης και ραδιόφωνο ως εκπαιδευτικό εργαλείο) και θα εξαχθούν 

συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσο θεωρούν θετική την επίδραση του μαθητικού 

ραδιοφώνου στην εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα.  
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Χρησιμότητα της έρευνας  

Αντίστοιχη έρευνα λείπει από τον χώρο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, όπως 

προαναφέρθηκε, διότι η δράση του European School Radio είναι σχετικά πρόσφατη. Ωστόσο, 

υπάρχουν παραδείγματα από καλές πρακτικές Μαθητικού Ραδιοφώνου στο διαδίκτυο ή 

υλοποιημένα εκπαιδευτικά σενάρια που έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς και έχουν 

παρουσιαστεί σε εκπαιδευτικά συνέδρια για αξιοποίηση στη διδασκαλία με χρήση Τ.Π.Ε., 

όπως παρουσιάστηκαν στο πρώτο μέρος της εργασίας. Επίσης, τα αποτελέσματα της 

έρευνας άμεσα μπορούν να αξιοποιηθούν, έτσι ώστε η συγκεκριμένη δράση να βελτιωθεί, 

να εξελιχθεί, να επεκταθεί με ορθό τρόπο στην ελληνική εκπαίδευση και να αποτελέσει 

μοντέλο στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση.  

Η παρούσα μελέτη αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη έρευνα για τα αποτελέσματα από την 

αξιοποίηση του Μαθητικού Ραδιοφώνου στα σχολεία της χώρας και τα συμπεράσματα που 

θα προκύψουν, θα χρησιμοποιηθούν ως ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των 

εκπαιδευτικών.  Μέσω της διάχυσης των αποτελεσμάτων θα ενθαρρυνθούν οι εκπαιδευτικοί 

στη χρήση του Μαθητικού Ραδιοφώνου ως μέσο για τη διδασκαλία του γνωστικού τους 

αντικειμένου.  

Παράλληλα, η ολοκληρωμένη παρουσίαση της μορφής, της λειτουργίας και της πορείας του 

Μαθητικού Ραδιοφώνου θα αποτελέσει ένα πρότυπο για την εξέλιξη αυτής της καινοτομίας 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που έχει δρομολογηθεί ήδη μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος.   

Επίσης, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της έρευνας κρίνεται αναγκαίος στην εκπαίδευση, 

διότι θα μπορέσει να αποτελέσει έναν παιδαγωγικό οδηγό στους ερευνητές της 

παιδείας/διδακτικής των Μέσων για τη μελέτη επιμέρους ερευνητικών ερωτημάτων σε 

άλλες κλίμακες με τον σκοπό να επαληθευθούν τα ευρήματα σε άλλα πλαίσια και να 

αναδειχθούν νέες προοπτικές στο πεδίο έρευνας του Μαθητικού Ραδιοφώνου. 

 

Πρωτοτυπία    

Η έρευνα αυτή σχετικά με τη λειτουργία και την παιδαγωγική αξία του συνεργατικού 

μοντέλου διαδικτυακού μαθητικού ραδιοφώνου, ύστερα από την ανασκόπηση στον 

ελληνικό χώρο και στη διεθνή βιβλιογραφία, θεωρείται ότι είναι πρωτότυπη για αρκετούς 

λόγους. Πρώτος και κύριος λόγος είναι το ίδιο το αντικείμενο της δράσης του Μαθητικού 

Ραδιοφώνου European School Radio, η οποία αποτελεί καινοτομία «από τα κάτω» 

δεδομένου ότι προέκυψε από την υλοποίηση μιας ιδέας που είχε ένα σχολείο και μέσω της 

συνεργασίας σε διασχολικό επίπεδο και το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί της τάξης έκαναν 

πράξη το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η δράση του Μαθητικού Ραδιοφώνου πήρε 

υπόσταση εκπαιδευτική και πλέον το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

αναγνωρίζει την αξία του στα σχολεία. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι απουσιάζει από τη 

βιβλιογραφία μία αντίστοιχη έρευνα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει σε επίπεδο χώρας μια 

αντίστοιχη πλατφόρμα διαδικτυακού ραδιοφώνου, μέσω της οποίας τα σχολεία 
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συμμετέχουν σε ένα κοινό ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Επιπλέον, η παρούσα έρευνα επιθυμεί 

να εξάγει συμπεράσματα για τη συσχέτιση του Μαθητικού Ραδιοφώνου, ως εργαλείου ΤΠΕ 

web 2.0, με τα κίνητρα μάθησης των μαθητών προσεγγίζοντας τους εκπαιδευτικούς των 

σχολείων, μέθοδος η οποία δεν παρατηρήθηκε στις υπόλοιπες έρευνες των κινήτρων 

μάθησης ή σε έρευνες για την αξιοποίηση ενός μέσου ως εκπαιδευτικό εργαλείο, εφόσον 

εκεί οι ερευνητές απευθύνονταν στους ίδιους τους μαθητές. Αιτία της εν λόγω επιλογής του 

ερευνητή είναι ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών είναι αντιπροσωπευτικές για το σύνολο 

των μαθητών τους, με αποτέλεσμα η κάθε μία απάντηση εκπαιδευτικού στο 

ερωτηματολόγιο να ανάγεται ουσιαστικά σε ένα πολλές απαντήσεις μαθητών στο αντίστοιχο 

ερωτηματολόγιο. Η πεποίθηση αυτή θα οδηγήσει σε μία γενίκευση των συμπερασμάτων, 

δεδομένου ότι σε αυτό συμπληρώνει το γεγονός ότι το μέγεθος τους δείγματος είναι επαρκές 

ως προς τον πληθυσμό των εκπαιδευτικών που χρησιμοποίησαν το Μαθητικό Ραδιόφωνο 

στην τάξη τους. 
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Μεθοδολογία 
 

Σχεδιασμός της έρευνας 

Για την πραγματοποίηση της έρευνας υλοποιήθηκε μια έρευνα σε εκπαιδευτικούς για τη 

διερεύνηση των απόψεών τους και επιλέχθηκε η ποσοτική προσέγγιση και μέθοδος η 

επισκόπηση. Η επισκόπηση αποτελεί μία συστηματική συλλογή δεδομένων σε μία 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σκοπό να περιγράψει τη φύση υπαρχουσών συνθηκών ή 

να εντοπίσει σταθερές με τις οποίες μπορούν να συγκριθούν οι υπάρχουσες συνθήκες ή να 

προσδιορίσει σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε συγκεκριμένα γεγονότα. (Cohen, Manion, 

& Morrison, 2008) Για τη συλλογή των δεδομένων κατασκευάστηκε ένα δομημένο 

ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Α)του οποίου οι κλειστού τύπου  ερωτήσεις κατατάσσονται σε 

πέντε (5) ενότητες με βάση τους σκοπούς της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα, όπως 

αυτά προέκυψαν από τους στόχους της, τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την εμπειρική 

παρατήρηση.  

Στην πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να 

καταγράψουν τη σχέση και την εμπειρία τους με το Μαθητικό Ραδιόφωνο, όπως έτη 

εμπλοκής στη δράση, συχνότητα αξιοποίησης Μαθητικού Ραδιοφώνου στο σχολείο, 

διδακτικός χρόνος που υλοποιούν δραστηριότητες ραδιοφωνικής παραγωγής και λόγος 

επιλογής του συγκεκριμένου εργαλείου στην τάξη.  

Στη δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου περιλαμβάνονται ερωτήσεις που αφορούν στα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των μαθητών που εμπλέκονται μέσω των 

εκπαιδευτικών και του σχολείου τους στο Μαθητικό Ραδιόφωνο, διότι κρίνεται σημαντικό 

να μελετηθεί η συσχέτιση των κοινωνικών παραγόντων για την ενασχόληση με τη 

ραδιοφωνική παραγωγή. 

Στην τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου παρατίθενται ερωτήσεις που σχετίζονται με το 

ερευνητικό ερώτημα για τα κίνητρα μάθησης μέσα από το Μαθητικό Ραδιόφωνο. Δίνεται 

έμφαση κυρίως στις εσωτερικές ανάγκες των μαθητών που τους κινητοποιούν για εμπλοκή 

στην μαθησιακή διαδικασία και ερωτώνται οι εκπαιδευτικοί αν ικανοποιούνται μέσα από τη 

δράση του ραδιοφώνου. Έπειτα, ζητείται να καταγραφεί το αποτέλεσμα από την 

παρατήρηση και η εκτίμηση των εκπαιδευτικών για τον βαθμό ικανοποίησης συνθηκών που 

δηλώνουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών μετά από την υλοποίηση της δράσης του 

ραδιοφώνου. 

Στην τέταρτη ενότητα του ερωτηματολογίου επιδιώκεται να καταγραφεί από τις απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών η άποψή τους για τη δυναμικότητα του Μαθητικού Ραδιοφώνου στην 

ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα ως εργαλείο μάθησης, ή αλλιώς εκπαιδευτικό 

εργαλείο. Λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις δυνατότητες που δίνονται για υλοποίηση διαθεματικών 

προγραμμάτων και εργασιών, συντάσσονται ερωτήσεις για να διερευνηθεί ο τρόπος χρήσης 
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του Μαθητικού Ραδιοφώνου στη σχολική τάξη. Επίσης, βαρύνουσας σημασίας είναι η 

ερώτηση σχετικά με την αξιοποίηση του Μαθητικού Ραδιοφώνου και τον βαθμό ανάπτυξης 

των οκτώ βασικών ικανοτήτων για την ατομική ολοκλήρωση και εξέλιξη, την ενεργοποίηση 

του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση , σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Στην πέμπτη και τελευταία ενότητα, το ερωτηματολόγιο κλείνει ζητώντας τα βασικά 

δημογραφικά και υπηρεσιακά στοιχεία του εκπαιδευτικού που περιορίζονται στο φύλο, τα 

έτη υπηρεσίας, την υπηρεσιακή κατάσταση, τη βαθμίδα υπηρέτησης, το είδος σχολείου. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά συμβάλλουν στη μελέτη του δείγματος που απαντά στο 

ερωτηματολόγιο, με σκοπό την προσπάθεια για γενίκευση των συμπερασμάτων της 

έρευνας. 

 

Θεωρητική προσέγγιση  

Οι διαστάσεις εκείνες που τέθηκαν υπόψη για τον θεωρητικό σχεδιασμό και την υλοποίηση 

του ερωτηματολογίου, αντλούνται από έρευνες για τα κίνητρα που έχουν υλοποιηθεί στον 

χώρο της εκπαίδευσης. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε εκτενής ανασκόπηση των 

μελετών, οι οποίες κατέδειξαν το ενδιαφέρον των ερευνητών: 

1.  για τα κίνητρα των μαθητών με σχεδιασμό και διανομή ερωτηματολογίων που είχαν 
σχεδιαστεί αποκλειστικά προς τους μαθητές  

Η Κουνέλη (2007) διερεύνησε τα κίνητρα επίδοσης σε αλλοδαπούς και γηγενείς μαθητές, 

μέσω μιας πειραματικής έρευνας σε μαθητές των Ε και ΣΤ Τάξεων Δημοτικών Σχολείων 

Αχαίας. Για την εν λόγω έρευνα χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Rosenberg, ενταγμένη σε ένα 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της αυτοεκτίμησης προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός της 

αυτοεκτίμησης των μαθητών του δείγματος και επιλέχτηκε γιατί περιέχει και θετικές και 

αρνητικές προτάσεις που παρουσιάζονται εναλλακτικά, γεγονός που μειώνει την όποια 

επίδραση (αρνητική ή θετική) που αυτές μπορούν να έχουν στους ερωτηθέντες. 

Οι Μάρκου & Φιλίππου (2003) διερεύνησαν τη σχέση ανάμεσα στις έννοιες των 

Πεποιθήσεων Κινήτρων (ΠΚ) και της Αυτορρυθμιζόμενης μάθησης (ΑΡΜ) των μαθητών των 

τελευταίων τάξεων του ∆ημοτικού Σχολείου κατά την επίλυση μαθηματικού προβλήματος 

(ΕΜΠ), καθώς και τη συσχέτιση των ΠΚ με την Επίδοση των μαθητών στην ΕΜΠ. Η έρευνα 

αυτή περιορίστηκε στη μελέτη των κινήτρων των μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

για το γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών. 

Ο Boekaerts (2002) μέσα από τις περιπτώσεις δύο μαθητών πρωτοβάθμιας ανέλυσε μια 

σύνθεση αρχών για τα κίνητρα, οι οποίες έχουν προκύψει από την έρευνα για τα 

αποτελέσματα των μεθόδων παρακίνησης στη σχολική μάθηση. Αναφέρεται τόσο στα 

κίνητρα επίτευξης, στα εσωτερικά κίνητρα και στην προσήλωση σε στόχους, όσο και στα 

αποτελέσματα των μεθόδων των δασκάλων, που ενισχύουν τις πεποιθήσεις - κίνητρα, στις 

στρατηγικές δραστηριοποίησης και στη δύναμη της θέλησης. Επικεντρώνεται στους 

μαθησιακούς στόχους και στην επίδραση των κινήτρων στην επίτευξη αυτών των στόχων, αν 
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και αναγνωρίζει επίσης την ανάγκη για εκπαιδευτικές μεθόδους που έχουν να κάνουν με 

κοινωνικοποιητικούς και συναισθηματικούς στόχους. Πολλές από τις έρευνες που 

υποστηρίζουν τις αρχές, οι οποίες ορίζονται στη μελέτη του Boakaerts, πηγάζουν από 

μελέτες που εξετάζουν τη σχέση μεταξύ κινήτρων (εξεταζόμενων ως χαρακτηριστικών των 

μαθητών) και μαθησιακού αποτελέσματος. Κάποιες αρχές έλκουν την καταγωγή τους από τη 

θεωρία για την προσωπικότητα. Ακόμη, άλλες αρχές βασίζονται σε έρευνα που έδειξε πώς 

οι ευκαιρίες για μάθηση και προσωπική εξέλιξη (εκπαιδευτικές διαδικασίες, συμπεριφορά 

εκπαιδευτικών και κλίμα τάξης) που παρέχουν οι δάσκαλοι στα σχολεία έρχονται σε 

συμφωνία ή σε σύγκρουση με τις ανάγκες και τους στόχους των μαθητών. Συνοπτικά, ο 

Boakaerts τονίζει ότι: 

 Οι πεποιθήσεις - κίνητρα δρουν ως ευνοϊκό πλαίσιο για τη μάθηση,  

 Οι μαθητές δεν κινητοποιούνται για μάθηση με την προοπτική της αποτυχίας,  

 Οι μαθητές που αξιολογούν θετικά τη μαθησιακή δραστηριότητα εξαρτώνται 

λιγότερο από την ενθάρρυνση, τα κίνητρα και την αμοιβή,  

 Οι μαθητές που είναι προσανατολισμένοι στην τέλεια μάθηση μαθαίνουν 

περισσότερα από εκείνους που είναι προσανατολισμένοι στο «εγώ» τους,  

 Οι διαφορετικές πεποιθήσεις σχετικά με την προσπάθεια επηρεάζουν τους σκοπούς 

της μάθησης,  

 Οι μαθητές έχουν ανάγκη από ενθάρρυνση και ανατροφοδότηση για το πώς θα 

αναπτύξουν στρατηγικές κινήτρων,  

 Οι μαθητές έχουν ανάγκη από ενθάρρυνση και ανατροφοδότηση, για να αναπτύξουν 

ισχυρή βούληση (αυτοέλεγχο),  

 Οι μαθητές νιώθουν ισχυρότερη δέσμευση για μάθηση, αν τα αντικείμενα μάθησης 

είναι σύμφωνα με τους στόχους τους. 

Η Φωτοπούλου στην έρευνά της με τίτλο: «Ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων για µάθηση σε 

µαθητές µέσα από τη διδασκαλία ενός Webquest-Πρόταση πειραµατικής έρευνας» 

εφαρµόζει ένα πειραµατικό σχέδιο διδασκαλίας βασισµένο στις αρχές της ανακαλυπτικής 

µάθησης και της χρήσης Webquest. Η μεθοδολογία που ακολουθεί περιλαμβάνει την 

κατανομή των μαθητών σε δύο ομάδες, µια πειραµατική οµάδα και οµάδα ελέγχου, στις 

οποίες χορηγείται ερωτηµατολόγιο  για να καταγραφούν οι στάσεις των μαθητών απέναντι 

στη µάθηση και ο βαθµός αυτοεκτίµησής τους. 

Η Χατζηγεωργιάδου (2007) στην έρευνά της για τη μοναξιά και την αυτοεκτίμηση στα παιδιά 

του Δημοτικού Σχολείου τονίζει την ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και μελετά την αυτοεκτίμηση και αυτοαντίληψη, ως σημαντικούς παράγοντες για 

την ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών μέσα από το σχολικό περιβάλλον. Η 

συγκεκριμένη μελέτη βασίζεται στην ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου της Harter 

(κλίμακα ΠΑΤΕΜ ΙΙ) και σχετίζεται με τις έρευνες που ασχολούνται με τα κίνητρα μάθησης, 

δεδομένου ότι οι παραπάνω έννοιες αντιπροσωπεύουν ορισμένες εσωτερικές ανάγκες των 

μαθητών.  
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Η Αθανασοπούλου (2010) μελέτησε τα κίνητρα των παιδιών προσχολικής ηλικίας για 

μάθηση, μέσα από μία ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο για τα παιδιά, το οποίο 

βασίστηκε στην κλίμακα Harter, δηλαδή ένα εργαλείο που έχει δομήσει η Harter για τα 

εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα το οποίο αποτελείται από 30 προτάσεις και μετρά τον 

εσωτερικό σε αντίθεση με τον εξωτερικό προσανατολισμό μέσω της μάθησης στην τάξη, ενώ 

όσον αφορά τις νηπιαγωγούς χρησιμοποιήθηκε το Children’s Achievement Rating Scale 

(CARS), μεταφρασμένο και προσαρμοσμένο στα ελληνικά. 

Ωστόσο, εντοπίστηκαν και έρευνες για τα κίνητρα στην εκπαίδευση που χρησιμοποιούν 

ποιοτική έρευνα με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι η διπλωματική εργασία της Σίμογλου (2008), η οποία προσεγγίζει τα διδακτικά 

εγχειρίδια Αγγλικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ποιοτικά και λαμβάνει υπόψη 

τη θεωρία για τα κίνητρα μάθησης για να μελετήσει τον βαθμό ικανοποίησης των κινήτρων 

μάθησης μέσα από το σύνολο των δραστηριοτήτων των βιβλίων.  

2. για τα κίνητρα των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  

Ο Λαζαρίδης (2010) μελέτησε τα κίνητρα μάθησης των φοιτητών της συμβατικής και εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευσης με ποσοτική έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη της θεωρία της 

αυτοαποτελεσματικότητας του Bandura και τις αρχές της θεωρίας του αυτοπροσδιορισμού 

(SDT).  Στην ενότητα της παρακίνησης του ερωτηματολογίου, ως όργανο μέτρησης 

επιλέχθηκε το Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Το όργανο αυτό 

αποτελείται από 2 μέρη: (1) την Κλίμακα παρακίνησης (Motivation scale), και (2) την Κλίμακα 

στρατηγικών μάθησης (Learning strategies scale). Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε 

μόνο η Κλίμακα παρακίνησης του MSLQ, η οποία αποτελείται από 31 δηλώσεις, που 

συνιστούν τους ακόλουθους 6 παράγοντες: (1) τον εσωτερικό προσανατολισμό στόχων, (2) 

τον εξωτερικό προσανατολισμό στόχων και (3) την αξία του έργου, (4) τον έλεγχο των 

πεποιθήσεων μάθησης, (5) την αυτοαποτελεσματικότητα για μάθηση και απόδοση, και (6) 

τη δοκιμασία άγχους. 

 

3. για την επαγγελματική αυτοαντίληψη και την επαγγελματική ικανοποίηση εκπαιδευτικών 

Οι Μακρή- Μπότσαρη & Ματσαγγούρας (2003) εστίασαν στη μελέτη των παραγόντων που 

επηρεάζουν την επαγγελματική αυτοαντίληψη, αυτοεκτίμηση και επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι συνάδουν με τα 

κίνητρα μάθησης που λειτουργούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για τους σκοπούς της εν 

λόγω έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν αυτοσχέδια ερωτηματολόγια, αλλά ειδικά για την 

αξιολόγηση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευτικών χορηγήθηκε μια παραλλαγή του 

ερωτηματολογίου αυτοεκτίμησης του Rosenberg (1965), όπως έχει χρησιμοποιηθεί σε 

προηγούμενες έρευνες (Μακρή-Μπότσαρη, 2001).  Οι ερευνητές προχώρησαν στον έλεγχο 

της δομής της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών με διερευνητική και 

επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση. 
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Παράλληλα, αναζητήθηκαν δημοσιεύσεις από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά 

με την ενίσχυση των κινήτρων μάθησης σχετικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών, καθώς και 

το Podcasting, δηλαδή το αρχείο με τις ραδιοφωνικές εκπομπές.  

Οι McClung & Johnson (2010) εξετάζουν τα χαρακτηριστικά των χρηστών του Podcasting, τις 

συνήθειες και τον τρόπο ακρόασης των αρχείων ήχου, αλλά συγχρόνως διερευνούν τα 

κίνητρά τους για την αξιοποίηση του Podcasting. Τονίζουν ότι δεν υπάρχουν πολλές μελέτες 

που να ασχολούνται με το πεδίο των κινήτρων των χρηστών για τη χρήση του Podcasting και 

τεκμηριώνουν με αριθμητικά στοιχεία την απήχηση που έχει στη σύγχρονη εποχή της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας το Podcasting, δεδομένου ότι το κυρίαρχο πλεονέκτημα είναι η 

διαθεσιμότητα του αναρτημένου υλικού προς ακρόαση σε οποιονδήποτε χρόνο επιθυμεί ο 

χρήστης. Σύμφωνα με τους Mc Clung & Johnson, ο Laswell (1948) ανέπτυξε μια τυπολογία 

τριών λειτουργιών για τη χρήση μέσων. Η πρώτη τυπολογία αφορά τη χρήση για τη 

λειτουργία ενημέρωσης. Η δεύτερη τυπολογία αφορά τη συσχέτιση του τρόπου ζωής και της 

συμπεριφοράς των ατόμων που βρίσκονται στον περίγυρο του χρήστη των μέσων 

ενημέρωσης. Η τρίτη τυπολογία ήταν αφορά τη λειτουργία κοινωνικοποίησης με τις 

δυνατότητες αλληλεπίδρασης που προσφέρονται από τα μέσα. Οι ερευνητές έχουν στραφεί 

στην προσέγγιση U & G για να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνδέονται 

σε μια ποικιλία μέσων (Wimmer & Dominick, 2002). Στις πρώτες μελέτες για το μέσο της 

τηλεόρασης περιλαμβάνονται οι Schramm, Lyle & Parker (1961) για το πώς οι ψυχικές 

ικανότητες και οι σχέσεις των παιδιών με τους άλλους επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο 

χρησιμοποιούν την τηλεόραση. Μια άλλη μελέτη εντόπισε διάφορους λόγους για τους 

οποίους οι ακροατές ακούν ραδιόφωνο: συντροφικότητα, αλλαγή διάθεση, καταπολέμιση 

της πλήξης, απόκτηση πληροφοριών, δυνατότητα συμμετοχής σε εκδήλωση και κοινωνική 

αλληλεπίδραση (Mendelsohn, 1964). Βασικό συμπέρασμα της μελέτης των Mc Clung & 

Johnson είναι ότι οι χρήστες χρησιμοποιούν podcasting για ψυχαγωγικούς λόγους, για τη 

δυνατότητα ασύγχρονης παροχής περιεχομένου, για τη δημιουργία προσωπικού αρχείου και 

για την κοινωνική αλληλεπίδραση. Επιπλέον προτιμούν να συνδέονται μέσω σε φορητών 

συσκευών για αναπαραγωγή πολυμέσων. Ως εκ τούτου, το στοιχείο φορητότητας συμβάλει 

στην χρήση του podcasting από τους χρήστες. 

Μία ακόμα έρευνα που σχετίζεται με το ραδιόφωνο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι των 

Piñeiro-Otero & Ramos (2012), κύριος σκοπός της οποίας είναι να μελετηθεί η συνοχή της 

πανεπιστημιακής κοινότητας δίνοντας έμφαση στο επίπεδο επίτευξης αναγκών των 

φοιτητών σε διαπροσωπικές σχέσεις, μεταξύ συνομήλικων και μεταξύ καθηγητών. Πρόκειται 

για μια μελέτη περίπτωσης του ραδιοφωνικού σταθμού του Aveiro University και 

ερωτώμενοι ήταν εκτός των φοιτητών και οι καθηγητές. Διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις τους 

σχετικά με την εκπαιδευτική διάσταση του ραδιοφώνου και σημείωσαν ότι και η λειτουργία 

του ραδιοφώνου ως μέσο διάχυσης των δράσεων του πανεπιστημίου είναι, επίσης, 

σημαντικός γι’ αυτούς. Μέσα από τα ερευνητικά δεδομένα, συμπεραίνεται ότι ο 

ραδιοφωνικός σταθμός διευκολύνει το ακαδημαϊκό έργο σε επικοινωνιακό και 
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διαπροσωπικό επίπεδο και θεωρείται κατά τις απόψεις των μελών της πανεπιστημιακής 

κοινότητας σημαντικός παράγοντας για τη συνοχή.  

Οι Ryan, Rigby & Przybylski (2006) δημοσίευσαν σε ένα επιστημονικό άρθρο με την 

παρουσίαση τεσσάρων μελετών σχετικά με τα κίνητρα μάθησης από τη χρήση 

βίντεοπαιχνιδιών, με τη θεωρητική προσέγγιση της θεωρίας του αυτοπροσδιορισμού (SDT).  

Στις εν λόγω μελέτες χρησιμοποιήθηκαν κλίμακες και ερωτηματολόγια που άπτονται των 

τριών βασικών αναγκών του ανθρώπου που σχετίζονται με τη μάθηση και βασίζονται στη 

θεωρία του αυτοπροσδιορισμού. Πρόκειται για την αυτονομία, την ικανότητα και τη 

συγγενικότητα/συντροφικότητα. Ειδικότερα, σε μία από τις μελέτες αξιοποιήθηκε ένα νέο 

εργαλείο μέτρησης της ανάγκης της ικανοποίησης, που βασίζεται στις μικροθεωρίες CET και 

BPN. Τα ερωτηματολόγια ως εργαλεία έρευνας (GPQ) διανεμήθηκαν τόσο πριν όσο και μετά 

το παιχνίδι. Στο ερωτηματολόγιο μετά το παιχνίδι περιλαμβάνονται οι μεταβλητές PENS που 

περιέχουν υποκλίμακα για αυτονομία εντός παιχνιδιού, την ικανότητα, την παρουσία και την 

διαισθητικότητα των ελέγχων. Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποίησε την κλίμακα τύπου Likert 

7 βαθμών.  

Μια ανάλογη έρευνα συγκριτικά την παρούσα είναι των Λούτου, Τσέλιος & Αλτανοπούλου 

(2015), οι οποίοι σε μια μελέτη περίπτωσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ερεύνησαν την 

επίδραση της χρήσης του Tweeter, ως εργαλείο web 2.0, στο μαθησιακό αποτέλεσμα και 

στην εμπλοκή των φοιτητών. Για τη διεξαγωγή της έρευνας εφαρμόστηκε ένα προκαταρκτικό 

τεστ (pre-test) και ένα τεστ μετά την παρέμβαση (post-test). To πρώτο τεστ περιείχε περιείχε 

ερωτήσεις δημογραφικού τύπου, ερωτήσεις σχετικές με την αυτοαποτελεσματικότητα 

χρήσης του Διαδικτύου, καθώς και ερωτήσεις από το εργαλείο NSSE. Ένα από τα 

συμπεράσματα ήταν ότι οι φοιτητές που συμμετείχαν συστηματικά με συνέπεια και 

συνέχεια στις μικροδραστηριότητες του Twitter, ήταν και περισσότερο αποδοτικοί στο 

μάθημα (τόσο στο εργαστήριο όσο και στη γραπτή εξέταση). 

Συμπερασματικά, η πλειονότητα των ερευνών για τα κίνητρα που εντοπίστηκε 

χρησιμοποιούσε κλίμακες που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ερωτηματολόγια 

απευθυνόμενα στους μαθητές. Στην εν λόγω έρευνα, επιχειρείται να διερευνηθούν οι 

απόψεις των εκπαιδευτικών για τα κίνητρα των μαθητών τους και για αυτό τον λόγο 

δημιουργήθηκε αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο με κλίμακα τύπου Likert 5 βαθμών, βασισμένο 

σε αξιώσεις για τα κίνητρα μάθησης, όπως παρουσιάζονται στο θεωρητικό πλαίσιο. Επίσης, 

σημαντικό ρόλο στην επιλογή των μεταβλητών για το ερωτηματολόγιο διαδραμάτισε η 

εμπειρία του ερευνητή από την προσωπική επαφή με μαθητές και εκπαιδευτικούς που 

ασχολούνται με το Μαθητικό Ραδιόφωνο και συνεκτιμήθηκαν αφηγήσεις και ευρήματα από 

καταγραφές σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου για το παιδαγωγικό όφελος μετά την εμπλοκή 

τους στο Μαθητικό Ραδιόφωνο, όπως αυτές παρουσιάζονται στο πρώτο μέρος της εργασίας.  
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Δείγμα - διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας    

Η ομάδα ατόμων των οποίων οι απόψεις καταγράφηκαν σε ερωτηματολόγιο και 

διερευνώνται στις επόμενες παραγράφους είναι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από όλη τη χώρα που υλοποιούν προγράμματα μαθητικού 

ραδιοφώνου στο European School Radio. Ο πληθυσμός αυτών των εκπαιδευτικών είναι 

αρκετά δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια. Μια εκτίμηση μπορεί να γίνει από το πλήθος 

των εγγεγραμμένων στην διαδικτυακή εφαρμογή του μαθητικού ραδιοφώνου 

www.europeanschoolradio.eu. Τα στοιχεία της βάσης δεδομένων παρουσιάζουν ένα αριθμό 

χρηστών 1087 από την αρχή λειτουργίας της το 2014 ως το 2017. Βέβαια ο αριθμός αυτός 

περιορίζεται αν συνυπολογίσουμε ενδεχόμενες διπλοεγγραφές ή δοκιμαστικούς χρήστες. 

Επίσης, δεν μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν σε 

προγράμματα μαθητικού ραδιοφώνου και δεν έχουν κάνει εγγραφή στην πλατφόρμα του 

European School Radio και συμμετέχουν στη δράση υποστηρικτικά σε μια ραδιοφωνική 

ομάδα. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017, από τον 

Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο 2017). Ο πληθυσμός της έρευνας περιλαμβάνει 

εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, σε σχολεία γενικής, ειδικής και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, οι οποίοι συμμετείχαν με το σχολείο τους στο Μαθητικό Ραδιόφωνο το παρόν 

σχολικό έτος ή προγενέστερο. 

Η έρευνα διεξήχθη διαδικτυακά με τη χρήση ερωτηματολογίου που κατασκευάστηκε με 

Google Forms.  Η διεξαγωγή μίας διαδικτυακής έρευνας επιλέχθηκε για παρουσιάζει πολλά 

πλεονεκτήματα με πιο σημαντικό στην προκειμένη περίπτωση την ευκολία προσέγγισης των 

εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα ραδιοφώνου με τους μαθητές τους,  αφού 

υπήρχε πρόσβαση στη λίστα των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Βεβαίως, 

άλλοι λόγοι επιλογής αυτής της μεθόδου ήταν η εξοικονόμηση χρόνου και από τον ερευνητή 

αλλά και τους ερωτώμενους, η άμεση συλλογή των απαντήσεων και η διαθεσιμότητά τους 

προς επεξεργασία, η επιλογή της διαθεσιμότητας χρόνου και τόπου από τα άτομα του 

δείγματος, η ευκολία του της συμπλήρωσης του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που δεν 

επιτρέπει την εμφάνιση σφαλμάτων ή παραλείψεων. Από την άλλη μεριά υπήρξε το 

μειονέκτημα της απουσίας της προσωπικής επαφής, η μη ορθότητα της λίστας αποστολής 

με λανθασμένες διευθύνσεις ή διευθύνσεις που είχαν αντικατασταθεί, ο χαμηλός ρυθμός 

λήψης των απαντήσεων (Λιναρδής, Παπαγιαννόπουλος, & Καλησπεράτη, 2011) 

Η διανομή του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας στους εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς στην πλατφόρμα του Μαθητικού 

Ραδιοφώνου, European School Radio, αλλά και με αντίστοιχη ανάρτηση στην κεντρική σελίδα 

της πλατφόρμας στις 23 Ιανουαρίου 2017 (http://www.europeanschoolradio.eu 

/blog/ereunaesr/) 

 

http://www.europeanschoolradio.eu/
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Το μήνυμα αποστολής ήταν:  

Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη του μαθητικού ραδιοφώνου, 

θα εκτιμούσαμε απεριόριστα την συμβολή σας στην διεξαγωγή έρευνας για το μαθητικό 

ραδιόφωνο, έτσι ώστε να προκύψουν τεκμηριωμένα συμπεράσματα σε ερευνητικά 

ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο το European School Radio επηρεάζει τα κίνητρα των 

μαθητών για μάθηση και με την δυνατότητα αξιοποίησής του ως εκπαιδευτικό εργαλείο. 

Η έρευνα γίνεται στο πλαίσιο του Μ.Π.Σ. “Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου 

Μάθησης, με κατεύθυνση Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση” του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τα αποτελέσματά της θα αξιοποιηθούν στην εξέλιξη του 

μαθητικού ραδιοφώνου. 

Παρακαλούμε απαντήστε στο παρακάτω ερωτηματολόγιο και προωθήστε το σε όσους 

εκπαιδευτικούς γνωρίζετε ότι έχουν συμμετάσχει ή συμμετέχουν στο European School Radio. 

 

Στο στάδιο κατασκευής του ερωτηματολογίου, προηγήθηκε μελέτη των κλιμάκων για 

κίνητρα μάθησης, με σκοπό τον σχεδιασμό και δημιουργία ενός ερωτηματολογίου που στη 

συνέχεια διανεμήθηκε ηλεκτρονικά σε μικρή κλίμακα ώστε να δοκιμαστεί και να ελεγχθεί ως 

προς την φαινομενική του εγκυρότητα. 

Επίσης, κατά τη διαδικασία κατασκευής του ερωτηματολογίου, όλες οι απαντήσεις ήταν 

επισημασμένες ως υποχρεωτικές ώστε να αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή αποστολή 

του η συμπλήρωση όλων των πεδίων από τους εκπαιδευτικούς.  

Η συλλογή των τελικών ερωτηματολογίων υλοποιήθηκε σε δύο στάδια, γεγονός που 

παράτεινε τον χρόνο που είχε αρχικά σχεδιαστεί για τη διαδικασία της συλλογής των 

ερωτηματολογίων. Η περαιτέρω αναμονή παραλαβής του συνόλου των απαντήσεων 

προέκυψε λόγω του διαφορετικού τρόπου και χρόνου κοινοποίησης του ερωτηματολογίου. 

Οι απαντήσεις συλλέχθηκαν από τους παραλήπτες της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας δύο 

μαζικών αποστολών που πραγματοποιήθηκαν η πρώτη στις 24 Ιανουαρίου 2017 και η 

δεύτερη στις 15 Μαΐου 2017. Η πρώτη είχε 822 αρχικούς παραλήπτες, από τους οποίους οι 

338 το είδαν και οι 111 άνοιξαν το ερωτηματολόγιο. Η δεύτερη απευθύνθηκε σε νέους 

εγγεγραμμένους στην Κοινότητα του European School Radio και είχε 198 αρχικούς 

παραλήπτες από τους οποίους είδαν το ηλεκτρονικό μήνυμα οι 75 και άνοιξαν το 

ερωτηματολόγιο οι 33.  

Ταυτόχρονα, συλλέχθηκαν οι απαντήσεις από τους εκπαιδευτικούς που επισκέπτονταν την 

πλατφόρμα του Μαθητικού Ραδιοφώνου και έβρισκαν διαθέσιμο το ερωτηματολόγιο της 

έρευνας, οι οποίοι προφανώς ανταποκρίθηκαν στον ελκυστικό τίτλο της πρόσκλησης «Η 

άποψή σας είναι σημαντική για την εξέλιξη του Μαθητικού Ραδιοφώνου- Πάρτε μέρος στην 

έρευνα». 
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Τελικώς, συγκεντρώθηκαν 127 ερωτηματολόγια, από 85 γυναίκες και 42 άνδρες, τα οποία 

στη συνέχεια κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν μέσω λογισμικού αναπαράστασης 

ερευνητικών δεδομένων. Οι μη αποκρίσεις ήταν μηδενικές και καμία ερώτηση δεν έμεινε 

κενή, αφού αυτή η πιθανότητα είχε ήδη προβλεφθεί. 

 

Ερωτηματολόγιο  

Κατά τους McCord & Matusovich (2013), η δημιουργία κατάλληλου εργαλείου έρευνας για 

τη μέτρηση του κινήτρου, στρατηγικών μάθησης και αλλαγή αντίληψης στις φυσικές 

επιστήμες απαιτεί χρόνο και η υλοποίηση χωρίζεται σε διακριτά στάδια που αναλύονται 

στην έρευνά τους. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι επέλεξαν ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο 

επιχειρήθηκε να βασιστεί σε γνωστές κλίμακες. Αρχικά, περιλάμβανε πολλές ερωτήσεις 

ενταγμένες σε ενότητες, αλλά ύστερα από προσεκτική μελέτη και περαιτέρω σύγκριση των 

ερωτήσεων επανεξέτασαν όλες τις ερωτήσεις για πιθανή αλληλoεπικάλυψη μεταξύ των 

δεξιοτήτων, της προσδοκίας και της αυτοεκτίμησης, παρέλειψαν ερωτήσεις που 

θεωρήθηκαν πολύ παρόμοιες, όπως επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις που ήταν αντίστροφα 

καταγραμμένες.  

Η ίδια μεθοδολογία ακολουθήθηκε και στην παρούσα έρευνα.  

Δομή και περιεχόμενο ερωτηματολογίου – Λεπτομερής ανάλυση  

 

Αρχικό ερωτηματολόγιο 

Στην παρούσα εργασία, δημιουργήθηκε το αρχικό ερωτηματολόγιο με τις εξής ενότητες:  

Α. Προσωπικά στοιχεία εκπαιδευτικού  

Περιέχονται ερωτήσεις για τα δημογραφικά και υπηρεσιακά στοιχεία του εκπαιδευτικού, 

που αποτυπώνουν το προφίλ του εκπαιδευτικού (ηλικία, φύλο, επαγγελματική κατάσταση, 

εκπαίδευση, βαθμίδα υπηρέτησης το σχολικό έτος 2016-17, τοποθεσία σχολείου 

υπηρέτησης) 

Β. Εκπαιδευτικός και Μαθητικό Ραδιόφωνο  

Περιέχονται ερωτήσεις που δίνουν στοιχεία στον ερευνητή για την εμπειρία του 

εκπαιδευτικού στη μαθητική ραδιοφωνική παραγωγή, μέσα από το σχολείο, και για το 

πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται το ραδιόφωνο στην σχολική διαδικασία. Επίσης, 

διερευνάται ο τρόπος λειτουργίας του μαθητικού ραδιοφώνου που προτιμάται στην 

περίπτωση του κάθε ερωτώμενου. 

Γ. Προφίλ μαθητών στο Μαθητικό Ραδιόφωνο  

Στην συγκεκριμένη ενότητα, δίνεται έμφαση στην χαρακτηριστική ψυχοσύνθεση που έχουν 

οι μαθητές που ασχολούνται με το Μαθητικό Ραδιόφωνο μέσα από την κριτική και την 
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παρατήρηση των εκπαιδευτικών τους. Οι ερωτήσεις συντάχθηκαν σε συμφωνία με τις αρχές 

της Ψυχολογίας Κινήτρων, η οποία θεωρεί σημαντικό παράγοντα για την αύξηση των 

κινήτρων μάθησης το προφίλ των μαθητών. Οι απαντήσεις που αναμένεται να ληφθούν από 

τους εκπαιδευτικούς θα αποδώσουν το επίπεδο της αυτοεκτίμησης, αυτοαντίληψης και την 

εικόνα των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητές που αφενός εκδηλώνουν ενδιαφέρον με 

ενθουσιασμό για τη συμμετοχή τους στο Μαθητικό Ραδιόφωνο και αφετέρου συνεχίζουν να 

ασχολούνται με το έργο της ραδιοφωνικής παραγωγής στο πλαίσιο του σχολείου. 

Δ. Κίνητρα μάθησης και Μαθητικό Ραδιόφωνο  

Το αρχικό ερωτηματολόγιο περιείχε ερωτήσεις προς τους εκπαιδευτικούς για την εκτίμηση 

ικανοποίησης εσωτερικών αναγκών για μάθηση των μαθητών τους. Αναφέρονταν ως 

συνθήκες που ικανοποιούν τα κίνητρα μάθησης και αποτελούνταν από προτάσεις που 

προέκυπταν από τους θεωρητικούς των κινήτρων μάθησης. Ήταν χωρισμένες σε τρεις 

ερωτήσεις:  

α) Κατά την άποψή σας, αξιολογήστε κατά πόσο ικανοποιούνται μέσα από το Μαθητικό 

Ραδιόφωνο οι παρακάτω συνθήκες για τα κίνητρα μάθησης,   

β) Σύμφωνα με την παρατήρησή σας στους μαθητές που συμμετέχουν στο Μαθητικό,  

γ) Σε τι βαθμό ικανοποιούνται οι παρακάτω συνθήκες που αφορούν στην ενεργό συμμετοχή 

των μαθητών στη διαδικασία μάθησης, ύστερα από την αξιοποίηση του Μαθητικού 

Ραδιοφώνου 

Οι ερωτήσεις (α) και (β) στο τελικό ερωτηματολόγιο συγχωνεύτηκαν σε μία ερώτηση, 

δεδομένου ότι υπήρχε αλληλοεπικάλυψη στο περιεχόμενο των προτάσεων και γενικότερα 

αλληλοεπικάλυψη της έννοιας. Η ερώτηση (γ) αφορούσε τα μαθησιακά αποτελέσματα 

ύστερα από την εμπλοκή των μαθητών στη δράση του Μαθητικού Ραδιοφώνου. 

Επίσης, υπήρχε και η ερώτηση: 

δ) Ποια στοιχεία του Μαθητικού Ραδιοφώνου ενισχύουν τα κίνητρα των μαθητών 

Η ερώτηση αυτή αφορά στον χαρακτήρα του ραδιοφώνου, ο οποίος μπορεί να προσδώσει 

το ύφος του εκπαιδευτικού ρόλου του μέσου, ώστε να μπορεί να επιτελέσει παιδαγωγική 

λειτουργία και να ερμηνεύεται με θεωρία των κινήτρων μάθησης. 

Ε. Ικανότητες μαθητών και Μαθητικό Ραδιόφωνο 

Η πέμπτη και τελευταία ενότητα του αρχικού ερωτηματολογίου περιλάμβανε ερωτήσεις 

αναφορικά το επίπεδο επίτευξης των μαθησιακών στόχων από τα ισχύοντα αναλυτικά 

προγράμματα σπουδών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την 

ευελιξία που προσφέρει σε κάθε εκπαιδευτικό να οργανώνει και να υλοποιεί δικές του 

δραστηριότητες στην τάξη. Η πρώτη ερώτηση αφορούσε σε τεχνικές ανάπτυξης λόγου 

(ψηφιακή αφήγηση, επιχειρηματολογία, συνέντευξη, δραματοποίηση), οι οποίες 

προσφέρονται για χρησιμοποίηση κατά τη διαδικασία προετοιμασίας της ραδιοφωνικής 
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παραγωγής. Η δεύτερη ερώτηση ζητούσε από τους εκπαιδευτικούς να σημειώσουν τον 

βαθμό κάλυψης των στόχων συγκεκριμένων ενοτήτων από τα γνωστικά αντικείμενα της 

σχολικής εκπαίδευσης. Η τρίτη ερώτηση δημιουργήθηκε για να ζητήσει τη γνώμη των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τον βαθμό συμβολής των φάσεων κατά τη ραδιοφωνική 

παραγωγή στη διαδικασία της μάθησης, παραθέτοντας όλα τα στάδια από την έναρξη της 

προετοιμασίας των μαθητών στην εμπλοκή τους στο Μαθητικό Ραδιόφωνο έως την 

αξιοποίηση του παραγόμενου ραδιοφωνικού υλικού για επαναχρησιμοποίηση και διδακτική 

αξιοποίηση σε άλλες δραστηριότητες. Το αρχικό ερωτηματολόγιο κατέληγε με την πιο 

ουσιαστική ερώτηση για την εκπαιδευτική χρήση του ραδιοφώνου δίνοντας στους 

εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να βαθμολογήσουν κατά πόσο μέσω του Μαθητικού 

Ραδιοφώνου μπορούν να καλλιεργηθούν οι οκτώ βασικές ικανότητες, σύμφωνα με την ΕΕ, 

οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την ατομική ολοκλήρωση και εξέλιξη, την 

ενεργοποίηση του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση. 

 

Τελικό ερωτηματολόγιο 

Ύστερα από την πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου σε μικρή κλίμακα δείγματος, το 

τελικό ερωτηματολόγιο βελτιώθηκε ως προς την εμφάνιση των ερωτήσεων και 

αναδιαμορφώθηκε ως προς τους τίτλους και τη σειρά των ενοτήτων. Βασική αλλαγή 

αποτέλεσε η μετακίνηση της ενότητας των δημογραφικών στοιχείων στο τέλος του 

ερωτηματολογίου ως πέμπτη και τελευταία ενότητα. Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε στην 

κλίματα τύπου Likert 5 βαθμών, ενώ περιείχε ερωτήσεις κλειστού τύπου και, συγκεκριμένα, 

απλής και πολλαπλής επιλογής. Συνολικά, είναι πέντε (5) ενότητες με είκοσι (20) ερωτήσεις. 

Αναλυτικά, η δομή του ερωτηματολογίου περιγράφεται ως ακολούθως: 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Εκπαιδευτικός και Μαθητικό Ραδιόφωνο   

Μετά το εισαγωγικό σημείωμα του ερωτηματολογίου, η πρώτη ενότητα που παρουσιάζεται 

αφορά στα στοιχεία συμμετοχής του εκπαιδευτικού στο Μαθητικό Ραδιόφωνο. Στις 

ερωτήσεις Α1 και Α2 ζητείται η εμπειρία του εκπαιδευτικού στον σχεδιασμό και υλοποίηση 

ραδιοφωνικών εκπομπών στο σχολείο, καθώς και η συχνότητα με την οποία ασχολούνται 

στο Μαθητικό Ραδιόφωνο κάθε φορά. Η ερώτηση Α3 στοχεύει να αποτυπώσει τον διδακτικό 

χρόνο που αφιερώνει ο εκπαιδευτικός για να υλοποιήσει τις δραστηριότητες του Μαθητικού 

Ραδιοφώνου, λαμβάνοντας υπόψη τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ερώτηση Α4 διερευνά τα κίνητρα των εκπαιδευτικών να 

εμπλακούν στο Μαθητικό Ραδιόφωνο και να το αξιοποιήσουν στη σχολική διαδικασία, μέσω 

της διατύπωσης ως τι μέσο προτιμούν να το χρησιμοποιούν.  

Α1. Πόσα έτη υλοποιείτε πρόγραμμα για το Μαθητικό Ραδιόφωνο; (αριθμός) 
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Α2. Συχνότητα και σχολική ραδιοφωνική ομάδα, με την οποία υλοποιείτε πρόγραμμα για το 

Μαθητικό Ραδιόφωνο: (ερώτηση μονής επιλογής) 

 Στο ίδιο σχολείο με τακτική συμμετοχή 

 Στο ίδιο σχολείο περιστασιακά και όχι συστηματικά 

 Κάθε χρόνο σε διαφορετικά σχολεία, ανάλογα με την τοποθέτηση κάθε έτος 

 Ανάλογα με το σχολείο και το μαθητικό δυναμικό κάθε φορά 

Α3. Πότε υλοποιείτε Μαθητικό Ραδιόφωνο; (ερώτηση πολλαπλής επιλογής) 

 Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό Σχολείο) 

 Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων 

 Ερευνητική Εργασία (Α', Β' Λυκείου) 

 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eTwinning 

 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ 

 Όμιλος Δραστηριοτήτων (Πειραματικά σχολεία) 

 Τεχνολογία (Γυμνάσιο) 

 Στα πλαίσια του μαθήματός σας 

 Διαθεματικά (Γλώσσα, Λογοτεχνία, Πληροφορική, Μουσική κ.α.) 

 Άλλο: 

Α4. Προτιμάτε να χρησιμοποιείτε το Μαθητικό Ραδιόφωνο: (ερώτηση πολλαπλής επιλογής) 

 Ως μέσο διάχυσης δράσεων του σχολείου 

 Ως μέσο ελεύθερης έκφρασης των μαθητών με δικές τους παραγωγές 

 Ως μέσο για επίτευξη μαθησιακών στόχων 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Προφίλ μαθητών στο Μαθητικό Ραδιόφωνο 

Μέσω της δεύτερης ενότητας, εκτιμάται ότι θα παρθούν σημαντικά δεδομένα για τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των μαθητών, κατά την κρίση των εκπαιδευτικών τους. 

Σε κάθε πρόταση, ο εκπαιδευτικός απαντά υποχρεωτικά με βαθμό από 1 έως 5, όπου 1 

σημαίνει «καθόλου» και 5 σημαίνει «πάρα πολύ». Η ερώτηση αυτή έχει σκοπό να θέσει σε 

προβληματισμό τους εκπαιδευτικούς, σχετικά με τους μαθητές τους, οι οποίοι 

ανταποκρίθηκαν στη ραδιοφωνική παραγωγή, και να τους δουν ως πρόσωπα και 

χαρακτήρες. Οι προτάσεις δύνανται να ερμηνευτούν με βάση την ψυχοπαιδαγωγική και οι 

απαντήσεις να βοηθήσουν, ώστε να ληφθεί το κοινωνικό αποτύπωμα των άμεσα 

εμπλεκομένων στο Μαθητικό Ραδιόφωνο και να προβληματίσουν τον ερευνητή σχετικά με 

τα κίνητρα συμμετοχής τους στη δράση. Συγκεκριμένα, επιχειρείται να εξεταστεί αν οι 

διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούν παράγοντα συμμετοχής των μαθητών στο Μαθητικό 

Ραδιόφωνο. 
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Β1. Σε τι βαθμό έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά οι μαθητές που έδειξαν ενδιαφέρον να 

συμμετάσχουν στο Μαθητικό Ραδιόφωνο; (ερώτηση κλίμακας Likert 5 βαθμών) 

 Είναι κοινωνικοποιημένοι στη σχολική κοινότητα 

 Είναι δημοφιλείς στους συμμαθητές τους 

 Είναι ηγετικοί χαρακτήρες 

 Είναι θύματα σχολικού εκφοβισμού 

 Επιδεικνύουν πρόθεση συνεργασίας μέσα στην ομάδα 

 Είναι μαθητές που δείχνουν ενδιαφέρον στα μαθήματα του σχολείου 

 Συμμετέχουν ελάχιστα σε σχολικές δραστηριότητες 

 Είναι εργατικοί και φιλομαθείς 

 Έχουν καλές σχολικές επιδόσεις 

 Είναι δεκτικοί των συμβουλών από εκπαιδευτικούς 

 Είναι δεκτικοί των σχολίων των συμμαθητών τους 

 Επιθυμούν την αυτοβελτίωση 

 Έχουν εξοικείωση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 Προσαρμόζονται εύκολα στις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

 Είναι ακροατές ραδιοφώνου γενικά 

 Έχουν ξανασχοληθεί στο παρελθόν με ραδιοφωνική παραγωγή 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Κίνητρα μάθησης και Μαθητικό Ραδιόφωνο 

Η τρίτη ενότητα αποτελεί έναν από τους δύο βασικούς πυλώνες του ερωτηματολογίου, διότι 

είναι προσκείμενη στο ερευνητικό ερώτημα της εργασίας σχετικά με τη συσχέτιση του 

Μαθητικού Ραδιοφώνου με την ενεργοποίηση των κινήτρων μάθησης. Επιδιώκεται από τις 

τρεις (3) ερωτήσεις της παρούσας ενότητας να καταγραφεί ο βαθμός ικανοποίησης των 

κινήτρων μάθησης, από την συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες της ραδιοφωνικής 

παραγωγής.  Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε κάθε πρόταση των ερωτήσεων είναι 

υποχρεωτικές, με σημείωση του βαθμού από 1 έως 5, όπου 1 σημαίνει «καθόλου» και 5 

σημαίνει «πάρα πολύ».  Στην ερώτηση Γ1 παρατίθενται προτάσεις, οι οποίες εντάσσονται 

στην κατηγοριοποίηση εσωτερικών κινήτρων κατά τον McCall (1963) και στην προκειμένη 

περίπτωση παραλείπονται προτάσεις που να εντάσσονται στην πέμπτη κατηγορία, που 

βασίζονται στις φυσιολογικές ανάγκες του ανθρώπου. Η ερώτηση Γ2 αφορά στις 

παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών για την ενεργό συμμετοχή των μαθητών τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία μετά την ενασχόληση με το ραδιόφωνο. Η ερώτηση αυτή 

ερμηνεύεται από την καταμέτρηση σε μαθησιακό όφελος, ύστερα από την ανάπτυξη των 

κινήτρων μάθησης. Αντιστοίχως, παρατίθενται προτάσεις, οι οποίες αποτελούν διδακτικούς 

στόχους και εντάσσονται στην κατηγοριοποίηση στόχων ανάλογα με τους τομείς μάθησης 

κατά τον Bloom (επίτευξη γνωστικών στόχων, ανάπτυξη δεξιοτήτων και αλλαγή στάσεων-

συμπεριφορών). Στόχος της ταξινομίας Bloom είναι να παρακινήσει τους εκπαιδευτικούς να 

εστιάζουν και σε στις τρεις περιοχές, δημιουργώντας μια πιo ολιστική μορφή εκπαίδευσης 
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(Ράπτη, 2006). Η ερώτηση Γ3 αφορά στις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για τα 

χαρακτηριστικά του Μαθητικού Ραδιοφώνου που επιδρούν στα κίνητρα των μαθητών, με 

σκοπό να γίνουν συσχετίσεις με τις απαντήσεις που δίνουν οι ίδιοι στις ερωτήσεις για την 

ικανοποίηση των εσωτερικών αναγκών των μαθητών, αλλά και στα μαθησιακά 

αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση του ραδιοφώνου στην τάξη. Συνεπώς, 

επιδιώκεται οι απαντήσεις στην ερώτηση Γ3 να έρθουν σε αντιπαραβολή με τις απαντήσεις 

των άλλων ερωτήσεων.  

 

Γ1. Αξιολογήστε κατά πόσο ικανοποιούνται μέσα από το Μαθητικό Ραδιόφωνο οι εσωτερικές 

ανάγκες των μαθητών που σχετίζονται με τη διαδικασία μάθησης (ερώτηση κλίμακας Likert 

5 βαθμών) 

 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ-ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ 

 Ανάγκη για προσωπική επιβεβαίωση 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 Ανάγκη για επικοινωνία 

 Συνεργασία με τους δασκάλους 

 Καλλιέργεια φιλικών διαπροσωπικών σχέσεων 

 Ανάγκη για επιδοκιμασία  

ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΥΤΟΕΚΦΡΑΣΗΣ  

 Ανάδειξη της πρωτοβουλίας  

 Ανάδειξη της δημιουργικότητας  

 Λήψη ευθύνης για χειρισμό καταστάσεων 

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 

 Ικανοποίηση από την ενασχόληση με πνευματική δραστηριότητα 

 Τάση για αναζήτηση νέων εμπειριών 

 Ικανοποίηση από το αποτέλεσμα της δημιουργίας 

 Περιέργεια 

 Προδιάθεση για διερεύνηση 

 Επιθυμία γνώσης του περιβάλλοντος 

 

Γ2. Σε τι βαθμό ικανοποιούνται οι παρακάτω συνθήκες που αφορούν στην ενεργό συμμετοχή 

των μαθητών στη διαδικασία μάθησης, ύστερα από την αξιοποίηση του Μαθητικού 

Ραδιοφώνου; (ερώτηση κλίμακας Likert 5 βαθμών) 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Εμπλέκονται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, αναλαμβάνοντας ρόλο στην ομάδα 
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 Αξιολογούν τις πηγές άντλησης πληροφοριών 

 Έχουν σημειώσει πρόοδο στη μαθησιακή τους πορεία 

 Αντιλαμβάνονται την αξία της δημιουργίας περιεχομένου για μια εκπομπή 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Διαχειρίζονται με θετική αντιμετώπιση την ανατροφοδότηση από συμμαθητές 

 Αξιοποιούν το θέμα που διαπραγματεύονται στα μαθήματα για την παραγωγή 

εκπομπής 

 Χρησιμοποιούν επιχειρήματα για τη στήριξη μιας γνώμης 

 Εκφράζουν με μεγαλύτερη άνεση τις απόψεις τους 

ΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

 Αισθάνονται μέλη μιας ομάδας και εργάζονται με έναν ή παραπάνω ρόλους 

 Συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους 

 Αναζητούν την εμψύχωση από εκπαιδευτικούς 

 Εκτιμούν τη σημαντικότητα του περιεχομένου των μαθημάτων 

 Ικανοποιούνται από την επιτυχή ολοκλήρωση μια εκπομπής 

 Αλλάζουν τη στάση τους απέναντι στη μαθησιακή διαδικασία 

 Αντιδρούν ευχάριστα στην ανάθεση νέων έργων 

 Δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για διερεύνηση νέων θεμάτων 

Γ3. Τα παρακάτω στοιχεία του Μαθητικού Ραδιοφώνου ενισχύουν τα κίνητρα των μαθητών 

(ερώτηση κλίμακας Likert 5 βαθμών) 

 Ψυχαγωγικός χαρακτήρας ραδιοφώνου 

 Δυνατότητα προσωπικής έκφρασης 

 Μέσο προσωπικής προβολής 

 Μέσο κοινωνικοποίησης 

 Ευχάριστος τρόπος μάθησης 

 Εναλλακτική Μέθοδος μάθησης, εκτός σχολικών εγχειριδίων 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Το Μαθητικό Ραδιόφωνο ως εκπαιδευτικό εργαλείο  

Η τέταρτη ενότητα του ερωτηματολογίου αποτελεί τον επόμενο κύριο πυλώνα της έρευνας, 

δεδομένου ότι οι τέσσερις (4) ερωτήσεις που περιέχονται αφορούν στις διαπιστώσεις των 

εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση του Μαθητικού Ραδιοφώνου ως εκπαιδευτικό εργαλείο 

στη σχολική πράξη. Η ερώτηση Δ1 παραθέτει ορισμένα γνωστικά αντικείμενα, στο πλαίσιο 

των οποίων θα μπορούσε να αναπτυχθεί μια ραδιοφωνική εκπομπή, και ζητείται να 

σημειωθεί σε κλίμακα τύπου Likert 5 βαθμών με το 1 να σημαίνει «Διαφωνώ πλήρως» και 

το 5 «Συμφωνώ πλήρως» αν το Μαθητικό Ραδιόφωνο συμβάλλει θετικά στο γνωστικό μέρος. 

Τα γνωστικά αντικείμενα επιλέχθηκαν, ύστερα από μελέτη στα αναλυτικά προγράμματα 
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σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη το είδος των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την 

πραγματοποίηση μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Η ερώτηση Δ2 βασίζεται στην Παιδαγωγική 

του Γραμματισμού και περιλαμβάνονται ορισμένες τεχνικές γραπτής και προφορικής 

έκφρασης, ζητώντας από τους εκπαιδευτικούς να σημειώσουν την άποψή τους για τον 

βαθμό αξιοποίησής τους μέσα από το Μαθητικό Ραδιόφωνο, με υποχρεωτικές απαντήσεις 

σε κλίμακα τύπου Likert 5 βαθμών με το 1 να σημαίνει «Καθόλου» και το 5 να σημαίνει 

«Πάρα πολύ».  Μέσω των απαντήσεων της ερώτησης Δ3 αναμένεται να αποτυπωθεί η 

άποψη των εκπαιδευτικών για τις παιδαγωγικά σημαντικές φάσεις, από τη την προετοιμασία 

της ραδιοφωνικής παραγωγής έως την ακρόαση εντός και εκτός σχολικής τάξης. Η κατανομή 

σε φάσεις πραγματοποιήθηκε εμπειρικά, αλλά επειδή θεωρείται δεδομένο ότι οι 

εκπαιδευτικοί που θα απαντούν στο ερωτηματολόγιο, θα έχουν πλήρη γνώση των φάσεων 

της ραδιοφωνικής παραγωγής. Οι εκπαιδευτικοί απαντούν υποχρεωτικά, σε προτάσεις με 

κλίμακα τύπου Likert 5 βαθμών με το 1 να σημαίνει «Καθόλου» και το 5 «Πάρα πολύ».  Η 

τελευταία ερώτηση Δ4 αφορά στον βαθμό καλλιέργειας των οκτώ βασικών ικανοτήτων, 

σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς- Βασικές Ικανότης Δια Βίου Μάθησης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την ατομική ολοκλήρωση και 

εξέλιξη, την ενεργοποίηση του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση μέσω του 

Μαθητικού Ραδιοφώνου. Επιπλέον, η ερώτηση Δ4 έχει τοποθετηθεί σκόπιμα στο τέλος της 

ενότητας για δύο λόγους. Αφενός μεν για να δώσει τα απαιτούμενα δεδομένα στον 

ερευνητή, κατά την άποψη των εκπαιδευτικών, για την επίτευξη των στόχων σε επίπεδο 

ικανοτήτων δια βίου μάθησης για τον πολίτη του 21ου αιώνα, αφετέρου δε για να δώσει την 

αίσθηση στους εκπαιδευτικούς που απαντούν το ερωτηματολόγιο ότι εκτός από την πιθανή 

συσχέτιση του Μαθητικού Ραδιοφώνου με τα κίνητρα μάθησης, το Μαθητικό Ραδιόφωνο εν 

τέλει επιτυγχάνει τον γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης του σήμερα, που είναι ενταγμένο 

και εναρμονισμένο στη σύγχρονη εποχή. Οι απαντήσεις είναι υποχρεωτικές και δίνονται 

μέσω ερώτησης κλίμακας τύπου Likert 5 βαθμών με το 1 να σημαίνει «Καθόλου» και το 5 

«Πάρα πολύ». 

 

 

Δ1. Το Μαθητικό Ραδιόφωνο συμβάλλει μαθησιακά στο πλαίσιο των παρακάτω γνωστικών 

αντικειμένων (ερώτηση κλίμακας Likert 5 βαθμών) 

 

● Τεχνολογία ήχου (Πληροφορική) 

● Πολυμέσα (Πληροφορική) 

● Ακουστική (Φυσική) 

● Τέχνη της Μουσικής (Μουσική) 

● Παραγωγή γραπτού λόγου (Γλώσσα) 

● Παραγωγή προφορικού λόγου (Γλώσσα) 

● Δημιουργική γραφή (Λογοτεχνία Γλώσσα) 

● Εκμάθηση νέας γλώσσας (Ξένες Γλώσσες) 
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● Δραματοποίηση (Θεατρική Αγωγή) 

● Δημιουργία αφισών (Καλλιτεχνικά) 

● Έρευνα (Δημιουργική/Συνθετική Εργασία, Project) 

Δ2. Σε τι βαθμό αξιοποιούνται οι παρακάτω διδακτικές τεχνικές προφορικής και γραπτής 

έκφρασης μέσα από το Μαθητικό Ραδιόφωνο; (ερώτηση κλίμακας Likert 5 βαθμών) 

● Αφήγηση 

● Επιχειρηματολογία 

● Συνεντεύξεις 

● Διάλογος 

● Δημιουργική γραφή 

● Παιχνίδι ρόλων 

● Καταιγισμός ιδεών 

Δ3. Σε τι βαθμό συμβάλλουν οι φάσεις κατά τη ραδιοφωνική παραγωγή στη διαδικασία της 

μάθησης; (ερώτηση κλίμακας Likert 5 βαθμών) 

● Λειτουργία ομάδων, επικοινωνία, διαχείριση συγκρούσεων 

● Αναζήτησης θεματολογίας εκπομπής 

● Διερεύνηση πηγών περιεχομένου 

● Σύνθεση περιεχομένου εκπομπή 

● Ηχογράφηση Εκφώνηση 

● Επιλογή μουσικής επένδυσης 

● Επεξεργασία και μίξη ήχου 

● Κριτική ακρόαση και σχολιασμός 

● Ανατροφοδότηση από ακροατές 

● Αξιοποίηση υλικού στη διδασκαλία 

Δ4. Σημειώστε κατά πόσο μέσω του Μαθητικού Ραδιοφώνου μπορούν να καλλιεργηθούν οι 

οκτώ βασικές ικανότητες, σύμφωνα με την ΕΕ, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την 

ατομική ολοκλήρωση και εξέλιξη, την ενεργοποίηση του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και 

την απασχόληση (ερώτηση κλίμακας Likert 5 βαθμών) 

● Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα 

● Επικοινωνία στις ξένες γλώσσες 

● Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στις επιστήμες και στην τεχνολογία 

● Ψηφιακή ικανότητα 

● Μεταγνωστικές ικανότητες 

● Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη 

● Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητα 

● Πολιτιστική γνώση και έκφραση 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Προσωπικά στοιχεία εκπαιδευτικού  

Στο τελικό ερωτηματολόγιο, προτιμήθηκε οι ερωτήσεις για τα δημογραφικά και υπηρεσιακά 
χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών να τοποθετηθούν στο τέλος. Περιέχονται επτά (7) 
ερωτήσεις, με σκοπό να επιβεβαιωθεί η διασπορά και να διερευνηθεί η πιθανή συσχέτιση 
με τα ερευνητικά δεδομένα που θα προκύψουν από τις απαντήσεις στις υπόλοιπες ενότητες.  

Ε1. Φύλο (ερώτηση μονής επιλογής) 

● Άντρας 
● Γυναίκα 

Ε2. Ηλικία (ερώτηση μονής επιλογής) 

● 2030 
● 3140 
● 4150 
● άνω των 50 

Ε3. Επαγγελματική κατάσταση (ερώτηση μονής επιλογής) 

● Μόνιμος 

● Αναπληρωτής 

Ε4. Εκπαίδευση (ερώτηση πολλαπλής επιλογής) 

● Κάτοχος διδακτορικού 

● Κάτοχος μεταπτυχιακού 

● Μετεκπαίδευση 

● Κάτοχος δεύτερου πτυχίου 

● Κάτοχος πτυχίου 

Ε5. Βαθμίδα υπηρέτησης κατά το σχολικό έτος 201617 (ερώτηση μονής επιλογής) 

● Α/θμια 

● Β/θμια 

Ε6. Κατηγορία σχολείου υπηρέτησης (ερώτηση μονής επιλογής) 

● Δημοτικό Σχολείο 

● Γυμνάσιο 

● Γενικό Λύκειο 

● Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) 

● Επαγγελματικές Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) 

● Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) 

● Μουσικό Σχολείο 

● Καλλιτεχνικό Σχολείο 

● Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο 

● Πειραματικό Γυμνάσιο 
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● Πειραματικό Λύκειο 

● Ειδικό Σχολείο 

● Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) 

● Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής 

Ε7. Ειδικότητα (ερώτηση επιλογής από λίστα) 

Λίστα ειδικοτήτων 

Ε8. Δ/νση Εκπαίδευσης (ερώτηση επιλογής από λίστα) 

Λίστα περιοχών εκπαίδευσης της χώρας 

 

Εγκυρότητα και αξιοπιστία 

Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή της έρευνας ακολούθησε τις αρχές δεοντολογίας. 

Συγκεκριμένα διασφαλίστηκε η ανωνυμία και ο εμπιστευτικός χαρακτήρας κατά τη διάρκεια 

συλλογής, καταγραφής και παρουσίασης των στοιχείων. Επιπλέον υπήρξε η κατάλληλη 

πληροφόρηση για τους σκοπούς της έρευνας μέσω της επιστολής που συνόδευε το 

ερωτηματολόγιο. 

Για να διεξαχθεί ορθά μία έρευνα θα πρέπει καταρχάς να μετρηθεί η αξιοπιστία του 

ερωτηματολογίου και ύστερα να ακολουθήσει η ανάλυση των αποτελεσμάτων. Για την 

αξιοπιστία της εσωτερικής συνέπειας των κλιμάκων χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής alpha 

του Cronbach. Ο συντελεστής Cronbach’s alpha δείχνει την ομοιογένεια μίας κλίμακας, 

φανερώνει δηλαδή κατά πόσο διαφορετικές προτάσεις μετρούν την ίδια έννοια. Οι τιμές που 

μπορεί να λάβει κυμαίνονται από 0 έως 1. Όσο πιο πολύ προσεγγίζει τη μονάδα τόσο 

μεγαλύτερη είναι η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής της κλίμακας. Γενικά θεωρούνται 

αποδεκτές τιμές του Cronbach’s alpha μεγαλύτερες του 0,7. (Gliem & Gliem, 2003) Πιο 

συγκεκριμένα οι οι αποδεκτές τιμές είναι 0,6 –0,7 (αποδεκτή), 0,7- 0,9 (πολύ καλή) και 0,9 – 

1 (εξαιρετική) (Χαλικιάς, 2007). Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τα αποτελέσματα του 

συνολικού συντελεστή αξιοπιστίας καθώς και την συνεισφορά του στον συνολικό 

συντελεστή ανά ομάδα ερωτήσεων ξεχωριστά, πλην των δημογραφικών ερωτήσεων. Ο 

συνολικός συντελεστής (στο σύνολο των ερωτήσεων εκτός δημογραφικών στοιχείων και 

ερωτήσεων σχέσης εκπαιδευτικού με το μαθητικό ραδιόφωνο) της εσωτερικής συνάφειας 

Cronbach’s alpha για την παρούσα έρευνα είναι πάρα πολύ υψηλός και η τιμή του είναι 0,979 

άρα το ερωτηματολόγιο μας είναι ιδιαίτερα αξιόπιστο και μας επιτρέπει να προχωρήσουμε 

στην επεξεργασία των δεδομένων και να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. 

 

Πίνακας 1. Έλεγχος αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha στο σύνολο των ερωτήσεων  

Cronbach's Alpha Ν 

,979 89 
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Στον παρακάτω πίνακα γίνεται συνολική αποτύπωση του συντελεστή της εσωτερικής 

συνάφειας Cronbach’s alpha ανά ομάδα ερωτήσεων όπως αυτές συνθέτουν τις προς μελέτη 

μεταβλητές στο σύνολο του ερωτηματολογίου. 

 

Πίνακας 2. Έλεγχος αξιοπιστίας Cronbach's Alpha στις μεταβλητές του ερωτηματολογίου 

 

Cronbach's 

Alpha 

Αριθμός 

ερωτήσεων 

Β.1 Σε τι βαθμό έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά οι μαθητές που έδειξαν 

ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο Μαθητικό Ραδιόφωνο; 

,898 16 

Γ.1 Αξιολογήστε κατά πόσο ικανοποιούνται μέσα από το Μαθητικό 

Ραδιόφωνο οι εσωτερικές ανάγκες των μαθητών που σχετίζονται με τη 

διαδικασία μάθησης: 

0,937 15 

Γ.2 Σε τι βαθμό ικανοποιούνται οι παρακάτω συνθήκες που αφορούν στην 

ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία μάθησης, ύστερα από την 

αξιοποίηση του Μαθητικού Ραδιοφώνου 

,933 16 

Γ.3 Τα παρακάτω στοιχεία του Μαθητικού Ραδιοφώνου ενισχύουν τα κίνητρα 

των μαθητών 

,779 6 

Δ.1 Το Μαθητικό Ραδιόφωνο συμβάλλει μαθησιακά στο πλαίσιο των 

παρακάτω γνωστικών αντικειμένων  

,913 11 

Δ.2 Σε τι βαθμό αξιοποιούνται οι παρακάτω διδακτικές τεχνικές προφορικής 

και γραπτής έκφρασης μέσα από το Μαθητικό Ραδιόφωνο; 

,900 7 

Δ.3 Σε τι βαθμό συμβάλλουν οι φάσεις κατά τη ραδιοφωνική παραγωγή στη 

διαδικασία της μάθησης;  

,932 

 

10 

Δ.4 Σημειώστε κατά πόσο μέσω του Μαθητικού Ραδιοφώνου μπορούν να 

καλλιεργηθούν οι οκτώ βασικές ικανότητες, σύμφωνα με την ΕΕ, οι οποίες 

θεωρούνται απαραίτητες για την ατομική ολοκλήρωση και εξέλιξη, την 

ενεργοποίηση του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση 

,928 8 

 

Παρατηρώντας τις τιμές του συντελεστή στον πίνακα, μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε 

ότι όλες οι μεταβλητές παρουσιάζουν εξαιρετική αξιοπιστία με τιμές μεγαλύτερες ή ίσες του  

0,9,  εκτός από τη μεταβλητή Γ3 όπου παρουσιάζει πολύ καλή αξιοπιστία με τιμή 0,78.  

Η εγκυρότητα της έρευνας (validity), εκτός από την παραπάνω μέτρηση της αξιοπιστίας των 

κλιμάκων του ερωτηματολογίου,  διασφαλίστηκε με τον επιμελή και προσεκτικό τρόπο 

κατασκευής του ερωτηματολογίου με  απλή και σαφή διατύπωση των ερωτήσεων και με 

συγκεκριμένο έλεγχο. Ο έλεγχος εγκυρότητας διαπιστώνει ότι το εργαλείο μέτρησης είναι 
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πράγματι έγκυρο και  «αντανακλά»  την  έννοια  (τη  μεταβλητή)  που  προτίθεται  ότι  

μετράει.  Στην παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε φαινομενικής εγκυρότητας.  Η 

φαινομενική εγκυρότητα που χαρακτηρίζεται και από μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, 

εκφράζει το βαθμό στον οποίο ένα ερωτηματολόγιο φαίνεται να μετρά αυτό που ισχυρίζεται 

ότι μετρά (Ζαφειρόπουλος, 2005).  Το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε οκτώ εκπαιδευτικούς, με 

εμπειρία στο μαθητικό ραδιόφωνο, οι οποίοι συμφώνησαν ότι πράγματι οι κλίμακες 

μετρούν ότι ζητείται από τους ερευνητές να μετρήσουν και πως είναι κατάλληλο για τους 

σκοπούς της έρευνας. 

  



106  
 

Αποτελέσματα     
Μετά τη συγκέντρωση και την κωδικοποίηση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου με το 

πρόγραμμα SPSS, έγινε η κατάλληλη επεξεργασία και πήραμε τα στατιστικά αποτελέσματα 

που ακολουθούν.  

 

Δημογραφικά και ατομικά στοιχεία – Προφίλ εκπαιδευτικών και 
μαθητών σε σχέση με το μαθητικό ραδιόφωνο 

Αρχικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων της 

ποσοτικής έρευνας σχετικά με δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων και στοιχεία που 

προσδιορίζουν την σχέση των εκπαιδευτικών με το μαθητικό ραδιόφωνο αλλά και το πώς οι 

ίδιοι σκιαγραφούν το προφίλ των μαθητών που συμμετέχουν στις σχολικές ραδιοφωνικές 

ομάδες. 

 

Ε. Προφίλ εκπαιδευτικών  

Αν και αυτή η ενότητα του ερωτηματολογίου απαντήθηκε από τους εκπαιδευτικούς 

τελευταία, παρουσιάζεται εδώ στην αρχή της ανάλυσης για να γίνει αντιληπτό το συνολικό 

προφίλ τους πριν από την ανάλυση των ερευνητικών υποθέσεων. 

 

Ε1. Φύλο 

Οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν αποτέλεσαν ένα δείγμα 127 ατόμων εκ των οποίων η 

συντριπτική πλειοψηφία ήταν γυναίκες  85 (66,9%), ενώ οι άντρες 42 (33,1%).  Αυτό το 

ποσοστό δεν αποτελεί έκπληξη αφού τα ποσοστά των γυναικών εκπαιδευτικών στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι κατά πολύ μεγαλύτερα. Σύμφωνα με τον 

Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2009), το ποσοστό των γυναικών ήταν πάνω από 60% σε όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες όπως και στην Ελλάδα με συνεχώς αυξανόμενη τάση.  

Τα ποσοστά του φύλου στο δείγμα της έρευνας συμφωνούν με την γενικότερη αναλογία 

ανδρών γυναικών στην ελληνική εκπαίδευση, γεγονός που συνηγορεί στην 

αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. 

Πίνακας 3. Φύλο εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Άνδρας 42 33,07 

Γυναίκα 85 66,93 

Σύνολο 127 100,0 
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Ε2. Ηλικία 

Οι ηλικιακές κατηγορίες των εκπαιδευτικών που πήραν μέρος στην έρευνα είναι από 20 ως 

30 ετών με 5 απαντήσεις (3,94%), 31-41 με 28 απαντήσεις (22,05%). Στην ηλικιακή κατηγορία 

41 ως 50 λήφθηκαν οι περισσότερες απαντήσεις (61) με ποσοστό 48,03%. Άνω των 50 

απάντησαν 33 εκπαιδευτικοί (25,98%). Σημειώνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση τα 

ποσοστά είναι αντιπροσωπευτικά και παρόμοια με δημογραφικά στοιχεία άλλων ερευνών 

όπως στη Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών από το Μείζον Πρόγραμμα 

Επιμόρφωσης 2010-2013 (2010). Σε αυτό θα πρέπει να προστεθεί ότι υπάρχει τάση αύξησης 

του μέσου όρου ηλικίας των εκπαιδευτικών αφού οι τελευταίοι μαζικοί διορισμοί στην 

ελληνική εκπαίδευση έγιναν το 2008.  

 

Πίνακας 4. Ηλικία εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα 

  Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό 

% 

20-30 5 3,94 3,94 

31-41 28 22,05 25,98 

41-50 61 48,03 74,02 

άνω των 50 33 25,98 100,00 

Σύνολο 127 100,0   

 

Ε3. Επαγγελματική κατάσταση 

Σχεδόν το σύνολο των εκπαιδευτικών που απάντησαν (118) είναι μόνιμοι με ποσοστό 92,9% 

ενώ μόνο 9 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (7,09%) πήραν μέρος στην έρευνα. Μπορεί να γίνει 

η υπόθεση ότι λιγότεροι του αναμενόμενου αναπληρωτές συμμετέχουν σε προγράμματα 

Μαθητικού Ραδιοφώνου αφού κατά το σχ. Έτος 2015-16 το ποσοστό αναπληρωτών στο 

σύνολο των εκπαιδευτικών έφτανε το 14,1% (Κορδής, 2016).  

 

Πίνακας 5. Επαγγελματική κατάσταση εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα 

  Συχνότητα Ποσοστό % 

Μόνιμος 118 92,91 

Αναπληρωτής 9 7,09 

Σύνολο 127 100,0 
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Ε4. Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Στην ερώτηση πολλαπλών απαντήσεων για το επίπεδο εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί που 

συμμετείχαν στην έρευνα και κατ’ επέκταση σε προγράμματα μαθητικού ραδιοφώνου 

παρουσιάζονται να είναι ιδιαίτερα αυξημένων προσόντων.  Στα στατιστικά του επόμενου 

πίνακα καταγράφεται ότι έγιναν 173 ξεχωριστές επιλογές από τους 127 ερωτώμενους, οι 

οποίοι έδωσαν 1,36 θετικές απαντήσεις κατά μέσο όρο.  Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι είναι 

κάτοχοι Μεταπτυχιακού μεταξύ των άλλων προσόντων σε ποσοστό 40,94%, 20,47% ότι 

διαθέτουν και Δεύτερο Πτυχίο, έχουν κάνει Μετεκπαίδευση 14,17% και είναι κάτοχοι 

Διδακτορικού διπλώματος σε ποσοστό 11,02%.     

 

Πίνακας 6. Επίπεδο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα 

 

  

Πλήθος Ποσοστό στις 

απαντήσεις % 

Ποσοστό % 

Διδακτορικό 14 8,09 11,02 

Μεταπτυχιακό 52 30,06 40,94 

Μετεκπαίδευση 18 10,40 14,17 

Δεύτερο Πτυχίο 26 15,03 20,47 

Πτυχίο 63 36,42 49,61 

Σύνολα 173 100 136,22 

 

Δυστυχώς, η επιλογή να υπάρχει η απάντηση «Πτυχίο» ήταν ατυχής, αφού όλοι οι 

εκπαιδευτικοί διαθέτουν με αποτέλεσμα κάποιοι να το επιλέξουν και κάποιοι θεωρώντας το 

αυτονόητο να μην το επιλέξουν. Αν αφαιρεθούν από τις πολλαπλές απαντήσεις η επιλογή 

«Πτυχίο», διαπιστώνεται ότι 83 από τους ερωτώμενους (65,4%), έχουν υψηλότερο επίπεδο 

εκπαίδευσης από το βασικό πτυχίο. Στον πίνακα που διαμορφώνεται για τους 

εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων, το 62,7% ανέφεραν ότι μεταξύ των άλλων 

προσόντων διαθέτουν Μεταπτυχιακό, το 31,3% μεταξύ των άλλων διαθέτουν Δεύτερο 

Πτυχίο, το 21,7% έχουν κάνει Μετεκπαίδευση, ενώ σημαντικό ποσοστό 16,9% έχουν 

Διδακτορικό.   

 
Πίνακας 7. Επίπεδο εκπαίδευσης πλην του βασικού πτυχίου των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα 

 

 

Ποσοστό % Πλήθος 

Ποσοστό στις 

απαντήσεις % 

 Διδακτορικό 
14 12,7% 16,9% 

Μεταπτυχιακό 
52 47,3% 62,7% 

Μετεκπαίδευση 
18 16,4% 21,7% 

Δεύτερο Πτυχίο 
26 23,6% 31,3% 

Σύνολα 
110 100,0% 132,5% 
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Ε5. Βαθμίδα υπηρέτησης 

Στην έρευνα συμμετείχαν 54 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (42,52 %) και 73 

της δευτεροβάθμιας (57,48 %). Τα ποσοστά συμμετοχής εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων 

βρίσκονται πολύ κοντά στα αντίστοιχα ποσοστά του πληθυσμού των συμμετεχόντων 

σχολείων όπως έχουν παρουσιαστεί στην ανάλυση του δείγματος.  

Πίνακας 8. Βαθμίδα υπηρέτησης των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα 

  Συχνότητα Ποσοστό % 

Πρωτοβάθμια 54 42,52 

Δευτεροβάθμια 73 57,48 

Σύνολο 127 100,0 

 

Ε6. Κατηγορία σχολείου υπηρέτησης 

Εκτός της βαθμίδας του σχολείου που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί, κλήθηκαν να δηλώσουν 

το είδος του σχολείου τους. Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται σε φθίνουσα σειρά τα 

ποσοστά των σχολείων στα οποία οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν υλοποιούν προγράμματα 

μαθητικού ραδιοφώνου. Παρατηρείται ότι η δράση αυτή έχει διείσδυση σε όλους τους 

τύπους των σχολείων, με τους πέντε βασικούς τύπους (Δημοτικά, Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, 

ΕΠΑΛ, Νηπιαγωγεία) να συγκεντρώνουν το 87,4% των απαντήσεων.  

Πιο αναλυτικά, το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνουν συμμετοχές από Δημοτικά σχολεία 

(32,3%), ακολουθούν τα Γυμνάσια με 22,8%, τα ΓΕΛ με 14,2%, ΕΠΑΛ με ποσοστό 9,4% και 

Νηπιαγωγεία με 8,7%. Μικρότερα ποσοστά απαντήσεων προέρχονται από Πειραματικά 

Γυμνάσια (3,9%) και Λύκεια (3,1%) με 5 και 4 απαντήσεις για κάθε τύπο σχολείου, 2 

απαντήσεις από Μουσικά Σχολεία, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ, ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής (1,6%) και μια απάντηση 

εκπαιδευτικού που υπηρετεί σε Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο (0,8%). 

 
Πίνακας 9. Κατηγορία σχολείου υπηρέτησης των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα 

 

Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

 

 
Δημοτικό Σχολείο 

41 32,3 32,3 

Γυμνάσιο 
29 22,8 55,1 

Γενικό Λύκειο 
18 14,2 69,3 

Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) 
12 9,4 78,7 

Νηπιαγωγείο 
11 8,7 87,4 

Πειραματικό Γυμνάσιο 
5 3,9 91,3 

Πειραματικό Λύκειο 
4 3,1 94,5 

Μουσικό Σχολείο 
2 1,6 96,1 
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Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής και Κατάρτισης 

(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) 
2 1,6 97,6 

Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής 
2 1,6 99,2 

Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο 
1 ,8 100,0 

Σύνολο 
127 100,0  

 

 

Ε7. Ειδικότητα 

Στην ερώτηση για τον κλάδο του εκπαιδευτικού διαπιστώθηκε ότι στο ερωτηματολόγιο 

συμμετείχαν  δάσκαλοι και καθηγητές από 23 διαφορετικές ειδικότητες. Για να γίνει δυνατή 

η καλύτερη διαχείριση των δεδομένων αυτής της ερώτησης και να διευκολυνθεί η εξαγωγή 

συμπερασμάτων της έρευνας, έγιναν κάποιοι απαραίτητοι μετασχηματισμοί. Πριν την 

εξαγωγή στατιστικών, ενοποιήθηκαν οι απαντήσεις των δύο κλάδων Πληροφορικής ΠΕ19 και 

ΠΕ20, καθώς και των τριών κλάδων Μουσικής ΠΕ16, ΠΕ1601, ΠΕ1602.  

Στον, ταξινομημένο σε φθίνουσα σειρά συχνότητας, πίνακα παρατηρείται εύκολα ότι οι 92 

από τις 127 απαντήσεις (72,44%) προήλθαν από πέντε μόνο ειδικότητες, με πρώτη αυτή των 

Δασκάλων με 24,41%, των Πληροφορικών με 15,75%, των Φιλολόγων με 14,96%, Μουσικών 

με 9,47% και Νηπιαγωγών με ποσοστό 7,87%.  

Πρόσθετα, ένα σημαντικό ποσοστό 27,56% διαφόρων ειδικοτήτων συμμετείχαν στο 

μαθητικό ραδιόφωνο και την συγκεκριμένη έρευνα. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται 4 

εκπαιδευτικοί Αγγλικής και Ηλεκτρονικοί, από 3 Μαθηματικοί, Οικονομολόγοι και 

Κοινωνιολόγοι, από 2 Θεολόγοι, Γαλλικής, Χημικοί, Ραδιοηλεκτρολόγοι, Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και από ένας Φυσικής Αγωγής, Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών, 

Νηπιαγωγών ΕΑ, Νοσηλευτικής, Ηλεκτρονικής ΑΣΕΤΕΜ, Πολιτικής ΤΕΙ και Ηλεκτρολόγοι.  

 

Πίνακας 10. Ειδικότητα των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα 

  Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό 

ποσοστό % 

Δασκάλων 31 24,41 24,41 

Πληροφορικής 20 15,75 40,16 

Φιλόλογοι 19 14,96 55,12 

Μουσικής 12 9,45 64,57 

Νηπιαγωγών 10 7,87 72,44 

Αγγλικής 4 3,15 75,59 

Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ 4 3,15 78,74 

Μαθηματικοί 3 2,36 81,10 

Οικονομολόγοι 3 2,36 83,46 
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Κοινωνιολόγοι 3 2,36 85,83 

Θεολόγοι 2 1,57 87,40 

Γαλλικής 2 1,57 88,98 

Χημικοί 2 1,57 90,55 

Φυσικοί Ραδιοηλεκτρολόγοι 2 1,57 92,13 

Διοίκηση Επιχειρήσεων 2 1,57 93,70 

Φυσικής Αγωγής 1 ,79 94,49 

Ψυχολόγων 1 ,79 95,28 

Κοινωνικών Λειτουργών 1 ,79 96,06 

Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής 1 ,79 96,85 

Νοσηλευτικής 1 ,79 97,64 

Ηλεκτρονικοί ΑΣΕΤΕΜ 1 ,79 98,43 

Πολιτικοί ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ 1 ,79 99,21 

Ηλεκτρολόγοι 1 ,79 100,00 

Total 127 100,0   

 

 

Ε8. Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

Η γεωγραφική κατανομή των απαντήσεων, όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα, 

ταξινομημένο σε φθίνουσα σειρά συχνότητας, καταδεικνύει και τη μεγάλη διασπορά της 

χρήσης του Μαθητικού Ραδιοφώνου σε όλη την Ελλάδα και όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, σε όλους τους τύπους σχολείων, όλων των βαθμίδων και από εκπαιδευτικούς 

διαφόρων ειδικοτήτων. Οι απαντήσεις προήλθαν από 44 διαφορετικές διευθύνσεις 

εκπαίδευσης από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα.  Όπως είναι φυσικό, οι μισές περίπου 

απαντήσεις (56 από 127) σε ποσοστό 51,18% προήλθαν από τους νομούς που 

συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο πληθυσμό της χώρας (Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας) και 

το νομό Ρεθύμνου. Η σχετικά μεγάλη συγκέντρωση απαντήσεων σε αυτό το νομό μπορεί 

ενδεχομένως να εξηγηθεί από το μεγάλο ενδιαφέρον που παρουσιάστηκε για το μαθητικό 

ραδιόφωνο μετά το πολύ επιτυχημένο 4ο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου που 

πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο στις 16-18 Μαρτίου του 2017.  

 

Πίνακας 11. Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκουν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα 

  Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό 

% 

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 11,81 11,81 

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 11 8,66 20,47 

Β ΑΘΗΝΑΣ 9 7,09 27,56 
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ΑΧΑΙΑΣ 9 7,09 34,65 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 6 4,72 39,37 

Α ΑΘΗΝΑΣ 5 3,94 43,31 

Δ ΑΘΗΝΑΣ 5 3,94 47,24 

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 3,94 51,18 

ΣΕΡΡΩΝ 5 3,94 55,12 

ΚΑΒΑΛΑΣ 4 3,15 58,27 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3 2,36 60,63 

ΛΑΡΙΣΑΣ 3 2,36 62,99 

ΔΡΑΜΑΣ 3 2,36 65,35 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 2,36 67,72 

Γ ΑΘΗΝΑΣ 2 1,57 69,29 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2 1,57 70,87 

ΗΛΕΙΑΣ 2 1,57 72,44 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2 1,57 74,02 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 1,57 75,59 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2 1,57 77,17 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 1,57 78,74 

ΠΙΕΡΙΑΣ 2 1,57 80,31 

ΗΜΑΘΙΑΣ 2 1,57 81,89 

ΚΙΛΚΙΣ 2 1,57 83,46 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 1,57 85,04 

ΧΑΝΙΩΝ 2 1,57 86,61 

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ,79 87,40 

ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ,79 88,19 

ΛΕΣΒΟΥ 1 ,79 88,98 

ΧΙΟΥ 1 ,79 89,76 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 ,79 90,55 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 ,79 91,34 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1 ,79 92,13 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1 ,79 92,91 

ΑΡΤΑΣ 1 ,79 93,70 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1 ,79 94,49 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 ,79 95,28 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1 ,79 96,06 

ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ,79 96,85 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 ,79 97,64 

ΠΕΛΛΑΣ 1 ,79 98,43 

ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ,79 99,21 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 ,79 100,00 

Σύνολο 127 100,0   
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Α. Εκπαιδευτικός και Μαθητικό Ραδιόφωνο 

Τα αποτελέσματα αυτής της ενότητα του ερωτηματολογίου θα επιτρέψουν να γίνει 

κατανοητό το προφίλ των ερωτηθέντων σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Μαθητικό 

Ραδιόφωνο. Οι πληροφορίες που θα εξαχθούν, είναι πολύ σημαντικές και χρήσιμες για την 

σωστή ανάλυση των ερευνητικών υποθέσεων της παρούσας έρευνάς.   

 

Α1. Έτη υλοποίησης προγράμματος μαθητικού ραδιοφώνου 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας με τις 

ραδιοφωνικές τους ομάδες στην υλοποίηση προγραμμάτων μαθητικού ραδιοφώνου. Οι 

μισοί σχεδόν με ποσοστό 48,82% (62 άτομα) είναι αυτοί που συμμετείχαν για πρώτη φορά 

σε ραδιοφωνικές δράσεις με το σχολείο τους τη χρονιά διεξαγωγής της έρευνας ή 

συμμετείχαν μόνο για ένα από τα προηγούμενα έτη. Ο μέσος όρος συμμετοχής είναι πάνω 

από 2 έτη (ΜΟ 2,16, ΤΑ 1,47).  

Πιο αναλυτικά 2 έτη συμμετείχαν 25 εκπαιδευτικοί (19,69%), 16 συμμετείχαν 3 έτη με 

ποσοστό 12,6%, 4 έτη οι 11 από τους ερωτηθέντες με 8,66%, 8 άτομα απάντησαν 5 έτη (6,3%) 

και τέλος 6 χρόνια συμμετείχαν 5 εκπαιδευτικοί (3,94%)   

Είναι ενδιαφέρον επίσης να παρατηρηθεί ότι πάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς 

συνεχίζουν να υλοποιούν προγράμματα μαθητικού ραδιοφώνου και τις επόμενες σχολικές 

χρονιές. Γενικότερα παρακολουθώντας τη δράση του European School Radio έχει διαφανεί 

ότι τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί  που δημιουργούν ραδιοφωνικές παραγωγές, εκτιμούν 

ότι πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ξανά με 

τις ίδιες η διαφορετικές ραδιοφωνικές ομάδες. Για το στοιχείο αυτό μπορούν να εξαχθούν 

επιπλέον πληροφορίες από την επόμενη ερώτηση σχετικά με την συχνότητα υλοποίησης. 

 

Πίνακας 12. Κατανομή ετών συμμετοχής στο μαθητικό ραδιόφωνο 

   Έτη Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

1 62 48,82 48,82 

2 25 19,69 68,50 

3 16 12,60 81,10 

4 11 8,66 89,76 

5 8 6,30 96,06 

6 5 3,94 100,00 

Σύνολο 127 100,0   
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Α2. Συχνότητα με την ραδιοφωνική ομάδα 

Από τον πίνακα συχνοτήτων μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί που 

επιλέγουν να υλοποιούν προγράμματα μαθητικού ραδιοφώνου συστηματικά είναι η 

πλειοψηφία με ποσοστό 53,54%. Έτσι, είτε το εφαρμόζουν στο ίδιο σχολείο με τακτική 

συμμετοχή (41,73%), είτε κάθε χρόνο σε διαφορετικά σχολεία ανάλογα με την τοποθέτηση 

(11,81%) . Στο ίδιο σχολείο αλλά περιστασιακά απαντούν το 29,92%, ενώ ανάλογα με το 

σχολείο και το μαθητικό δυναμικό το 16,54%. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί αξιολογούν κάθε φορά 

αν το συγκεκριμένο σχολικό περιβάλλον  και η μαθητική ομάδα επιτρέπουν υλοποίηση του 

προγράμματος.  

Για την αξιολόγηση των παραπάνω απαντήσεων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο 

παράμετροι. Πρώτα, ότι το 48,82% των εκπαιδευτικών που απάντησαν το ερωτηματολόγιο 

υλοποίησαν πρώτη χρονιά πρόγραμμα μαθητικού ραδιοφώνου, οπότε προφανώς 

απάντησαν για την πρόθεσή συμμετοχής τους στα επόμενα έτη. Επίσης, θα πρέπει να 

προσμετρηθεί το γεγονός ότι τα τελευταία έτη πολλοί εκπαιδευτικοί αλλάζουν σχολείο ή 

διδάσκουν σε περισσότερα από ένα σχολείο με αποτέλεσμα να μην έχουν σταθερό σχολικό 

περιβάλλον. 

 

Πίνακας 13. Κατανομή συχνότητας υλοποίησης με την ραδιοφωνική ομάδα 

  Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό 

% 

Στο ίδιο σχολείο με τακτική συμμετοχή 53 41,73 41,73 

Στο ίδιο σχολείο περιστασιακά και όχι συστηματικά 38 29,92 71,65 

Ανάλογα με το σχολείο και το μαθητικό δυναμικό κάθε 

φορά 

21 16,54 88,19 

Κάθε χρόνο σε διαφορετικά σχολεία, ανάλογα με την 

τοποθέτηση κάθε έτος 

15 11,81 100,00 

Σύνολο 127 100,0   

 

Α.3 Τρόπος υλοποίησης 

Η υλοποίηση του προγράμματος του μαθητικού ραδιοφώνου γίνεται από τους 

εκπαιδευτικούς με διαφορετικούς τρόπους, όσους «επιτρέπει» το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα για δράσεις που δεν βρίσκονται στο αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων και που 

είναι κατάλληλοι στη βαθμίδα και το είδος σχολείου στο οποίο διδάσκουν. 

Οι ερωτώμενοι είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν πάνω από μια επιλογές αφού δεν είναι 

μονοσήμαντος ο τρόπος που μπορούν να υλοποιήσουν ένα ή περισσότερα προγράμματα 

ραδιοφώνου. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί  καταγράφονται οι συχνότητες των επιλογών, το ποσοστό επί 

του συνόλου των επιλογών, το ποσοστό επί των ερωτηθέντων, όπως επίσης και δύο στήλες 

με τις συχνότητες και το ποσοστό επί των ερωτηθέντων για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας. 

Πίνακας 14. Κατανομή τρόπων υλοποίησης συνολικά και κατά βαθμίδα εκπαίδευσης 

 

Συχνότητα 

Ποσοστό 

στις 

απαντήσεις 

% 

 

 

 

 

Ποσοστό 

% 

 

Α/βάθμια 

Συχνότητα /    

Ποσοστό % 

 

Β/βάθμια 

Συχνότητα / 

Ποσοστό % 

 

 

 

 

Ευέλικτη Ζώνη 

(Δημοτικό Σχολείο) 

22 11,3% 17,3% 22 40,7% 0 0,0% 

Πρόγραμμα Σχολικών 

Δραστηριοτήτων 

63 32,3% 49,6% 18 33,3% 45 61,6% 

Ερευνητική Εργασία (Α', 

Β' Λυκείου) 

11 5,6% 8,7% 0 0,0% 11 15,1% 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

eTwinning 

8 4,1% 6,3% 5 9,3% 3 4,1% 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

Erasmus+ 

5 2,6% 3,9% 2 3,7% 3 4,1% 

Όμιλος Δραστηριοτήτων 

(Πειραματικά σχολεία) 

4 2,1% 3,1% 0 0,0% 4 5,5% 

Τεχνολογία (Γυμνάσιο) 5 2,6% 3,9% 1 1,9% 4 5,5% 

Στο πλαίσιο του 

μαθήματός σας 

33 16,9% 26,0% 21 38,9% 12 16,4% 

Διαθεματικά (Γλώσσα, 

Λογοτεχνία, 

Πληροφορική, Μουσική 

κ.α.) 

29 14,9% 22,8% 18 33,3% 11 15,1% 

Άλλο: 15 7,7% 11,8% 5 9,3% 10 13,7% 

Total 195 100,0% 153,5% 92 170,4% 103 141,1% 

 

Ο κάθε εκπαιδευτικός πρόσφερε κατά μέσο όρο 1,54 διαφορετικές απαντήσεις (συνολικά 

195) που σημαίνει ότι επιλέγουν περισσότερους από έναν τρόπους για να εφαρμόσουν το 
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ραδιόφωνο στη μαθησιακή διαδικασία. Από αυτή τη τιμή και από το γεγονός ότι όλες οι 

επιλογές έχουν προτιμηθεί με ικανοποιητικά ποσοστά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 

θεωρείται πως πρόκειται για ένα ευέλικτο εργαλείο που μπορεί να προσαρμοστεί σε όλες 

τις εκπαιδευτικές συνθήκες. 

Οι μισοί εκπαιδευτικοί (49,6%), που προέρχονται κυρίως από τη δευτεροβάθμια (61,6% των 

εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας), επιλέγουν τα προγράμματα σχολικών 

δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων επιλογών τους, για να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο του 

μαθητικού ραδιοφώνου μέσω πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, αγωγής υγείας και 

σταδιοδρομίας. Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες ενότητες, από τα πρώτα χρόνια 

λειτουργίας, η συντονιστική ομάδα του  European School Radio,  πρότεινε στους 

εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν να εντάσσουν τη δράση σε προγράμματα σχολικών 

δραστηριοτήτων με συγκεκριμένο τρόπο, έτσι ώστε τα παραδοτέα του προγράμματος να 

έχουν τη μορφή ραδιοφωνικής παραγωγής, οποιαδήποτε και αν ήταν η θεματολογία του. 

Έτσι αποτέλεσε και την πρώτη βασική οργανωμένη μορφή εισαγωγής του μαθητικού 

ραδιοφώνου στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Στην πορεία προτάθηκαν εναλλακτικές μορφές την υλοποίηση της δράσης, αλλά και οι ίδιοι 

οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν τις δυνατότητες που δίνει αυτό το εκπαιδευτικό εργαλείο 

με διάφορους τρόπους ανάλογα βέβαια με τη βαθμίδα εκπαίδευσης και το είδος του 

σχολείου. 

Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει η επόμενη σε συχνότητα απάντηση, ότι σε ποσοστό 26% οι 

ερωτώμενοι εντάσσουν το μαθητικό ραδιόφωνο στο πλαίσιο των μαθημάτων κατά την ώρα 

της διδασκαλίας τους.  Στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

προτιμούν αυτή την επιλογή (38,9%) αφού έχουν την δυνατότητα λόγω των πολύ 

περισσότερων ωρών που διαθέτουν με τους μαθητές τους και την ευελιξία στο εβδομαδιαίο 

τους πρόγραμμα. Για τον ίδιο λόγο σημειώνεται εδώ και η περισσότερο «διαθεματική» 

προσέγγιση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας όπου σε ποσοστό 33,3%, προτιμούν να 

αξιοποιούν σε πάνω από ένα αντικείμενα το μαθητικό ραδιόφωνο. Τέλος η δυνατότητα που 

προσφέρει η ευέλικτη ζώνη για υλοποίηση προγραμμάτων εκτός του αναλυτικού 

προγράμματος,  χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό και είναι η πρώτη επιλογή των δασκάλων 

(40,07%). 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα ξεχωρίζει επίσης η διασπορά των απαντήσεων στους 

εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας και σε άλλους τρόπους εφαρμογής του μαθητικού 

ραδιοφώνου, όπως οι Ερευνητικές εργασίες (15,1%), το μάθημα της Τεχνολογίας στο 

Γυμνάσιο (5,5%) τα ευρωπαϊκά προγράμματα etwinning και Erasmus+ (4,1% για κάθε ένα) 

και ειδικά για τα Πειραματικά σχολεία ο όμιλος δραστηριοτήτων (5,5%). 

Τέλος, το 11,8 % του συνόλου των εκπαιδευτικών απάντησαν ότι εφαρμόζουν με άλλους 

τρόπους το μαθητικό ραδιόφωνο. Οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν: κενά μαθημάτων, εκτός 

σχολικού ωραρίου, “δανεισμός ωρών”, στο τμήμα ένταξης στο πλαίσιο της 
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κοινωνικοσυναισθηματικής ενίσχυσης των μαθητών, την ώρα της χορωδίας, πρόγραμμα 

ψυχολογικής στήριξης σε ομάδα. 

Κλείνοντας, θα μπορούσε να προστεθεί ότι με τις αλλαγές που προωθούνται στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το ραδιόφωνο μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την 

υλοποίηση των Θεματικών εβδομάδων στο Γυμνάσιο και των Δημιουργικών εργασιών στο 

Λύκειο, είτε ως αυτοτελές αντικείμενο, είτε ως τρόπο παρουσίασης, είτε ως μέσο διάχυσης 

των παραπάνω. 

 

Α4. Πως προτιμάτε να χρησιμοποιείτε το Μαθητικό Ραδιόφωνο 

Στην συγκεκριμένη ερώτηση οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να δηλώσουν με ποιόν τρόπο 

προτιμούν να χρησιμοποιούν το ραδιόφωνο στην εκπαιδευτική διαδικασία και είχαν τη 

δυνατότητα να επιλέξουν περισσότερες από μια απαντήσεις. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.  

 

Πίνακας 15. Κατανομή τρόπων χρήσης του μαθητικού ραδιοφώνου στην εκπαιδευτική διαδικασία 

  

 

Ποσοστό % Συχνότητα 

Ποσοστό στις 

απαντήσεις% 

  

 

Ως μέσο διάχυσης δράσεων του σχολείου 47 22,7% 37,0% 

Ως μέσο ελεύθερης έκφρασης των μαθητών με δικές τους 

παραγωγές 

102 49,3% 80,3% 

Ως μέσο για επίτευξη μαθησιακών στόχων 58 28,0% 45,7% 

Σύνολο 207 100,0% 163,0% 

 

Τα στατιστικά στοιχεία του πίνακα οδηγούν σε πολύ ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις. 

Βλέπουμε ότι ο λόγος που ο κάθε εκπαιδευτικός επιλέγει να χρησιμοποιεί το μαθητικό 

ραδιόφωνο δεν είναι πάντα ένας αλλά κάνει 1,63 διαφορετικές επιλογές, αφού οι 127 

ερωτώμενοι έκαναν συνολικά 207 επιλογές.  

Από αυτούς η συντριπτική πλειοψηφία (80,3%) θεωρεί ότι ο καλύτερος τρόπος 

χρησιμοποιήσουν το ραδιόφωνο στην εκπαιδευτική τους πρακτική είναι και ως μέσο 

ελεύθερης έκφρασης των μαθητών με το οποίο θα παράγουν τις δικές τους εκπομπές. Οι 

εκπαιδευτικοί που το προσεγγίζουν με αυτόν τον τρόπο δίνουν τη δυνατότητα στους 

μαθητές τους να εργαστούν με ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο, νέο προς αυτούς και 

να τους δώσουν ένα μέσο και ένα βήμα έτσι ώστε να μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα, 
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κάτι που δεν είναι πάντα αυτονόητο στο σχολικό περιβάλλον.  Ταυτόχρονα, οι μισοί περίπου 

σε ποσοστό 45,7% να το χρησιμοποιούν και ως μέσο για επίτευξη συγκεκριμένων 

μαθησιακών στόχων σε σχέση με τα διδακτικά τους αντικείμενα, ενώ το 37% το 

χρησιμοποιούν και ως μέσο διάχυσης των δράσεων του σχολείου τους αφού θεωρούν ότι το 

European School Radio αποτελεί ένα Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας με κοινό που τους 

ενδιαφέρει.        

            

Β. Προφίλ μαθητών στο μαθητικό ραδιόφωνο 

 

Β1. Σε τι βαθμό έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά οι μαθητές που έδειξαν ενδιαφέρον να 
συμμετάσχουν στο Μαθητικό Ραδιόφωνο; 

Η παρούσα ερώτηση δημιουργήθηκε με σκοπό να σκιαγραφηθεί, κατά το δυνατόν, το 

προφίλ των μαθητών που κινητοποιούνται για να κάνουν Μαθητικό Ραδιόφωνο. Το γεγονός 

ότι αποτελεί μια εθελοντική εκπαιδευτική δραστηριότητα στα σχολεία, σημαίνει ότι οι 

μαθητές που ασχολούνται, εκδηλώνουν ενδιαφέρον για λόγους που ίσως δεν μπορούν να 

εντοπίσουν οι ίδιοι, αλλά οι εκπαιδευτικοί τους μπορούν να παρατηρήσουν και να 

καταγράψουν. Η ερώτηση ζητάει τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών μέσα από την εμπειρία 

τους για τους μαθητές της ραδιοφωνικής ομάδας του σχολείου τους, σημειώνοντας την κάθε 

πρόταση από 1, δηλαδή «Καθόλου» έως 5 «Πάρα πολύ».  

 

Πίνακας 16. Περιγραφικά στατιστικά των χαρακτηριστικών των μαθητών που συμμετείχαν στο μαθητικό ραδιόφωνο 

  MO TA 

Είναι κοινωνικοποιημένοι στη σχολική κοινότητα 3,65 ,939 

Είναι δημοφιλείς στους συμμαθητές τους 3,28 ,861 

Είναι ηγετικοί χαρακτήρες 2,98 ,895 

Είναι θύματα σχολικού εκφοβισμού 1,33 ,777 

Επιδεικνύουν πρόθεση συνεργασίας μέσα στην ομάδα 3,71 ,856 

Είναι μαθητές που δείχνουν ενδιαφέρον στα μαθήματα του σχολείου 3,33 ,846 

Συμμετέχουν ενεργά σε σχολικές δραστηριότητες 3,69 ,859 

Είναι εργατικοί και φιλομαθείς 3,42 ,849 

Έχουν καλές σχολικές επιδόσεις 3,25 ,816 

Είναι δεκτικοί των συμβουλών από εκπαιδευτικούς 3,72 ,890 
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Είναι δεκτικοί των σχολίων των συμμαθητών τους 3,26 ,847 

Επιθυμούν την αυτοβελτίωση 3,66 ,866 

Έχουν εξοικείωση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 3,52 1,038 

Προσαρμόζονται εύκολα στις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας 3,57 ,841 

Είναι ακροατές ραδιοφώνου γενικά 2,71 ,993 

Έχουν ξανασχοληθεί στο παρελθόν με ραδιοφωνική παραγωγή 1,43 ,762 

 

Όπως παρατηρείται από τον πίνακα, μεγαλύτερους μέσους όρους πήραν οι προτάσεις, 

σύμφωνα με τις οποίες οι μαθητές επιδεικνύουν πρόθεση συνεργασίας μέσα στην ομάδα  

(ΜΟ: 3,71 ΤΑ: 0,856), συμμετέχουν ενεργά σε σχολικές δραστηριότητες (ΜΟ: 3,69 ΤΑ: 0,859), 

είναι δεκτικοί των συμβουλών από τους εκπαιδευτικούς τους (ΜΟ: 3,72 ΤΑ: 0,89), ενώ 

αντίστοιχα δέχονται και τα σχόλια των συμμαθητών τους (ΜΟ: 3,26 ΤΑ: 0,847). Από τις 

απαντήσεις αυτές, συμπεραίνεται ότι οι μαθητές κατά «Πολύ» είναι ικανοί σε επίπεδο 

συνεργασίας και επικοινωνίας στην ομάδα και συζητούν τις προτάσεις τόσο των 

εκπαιδευτικών τους όσο και των συμμαθητών τους. Οι ικανότητες αποτελούν κρίσιμα 

προσόντα, για την σχολική και αργότερα επαγγελματική τους πρόοδο, σύμφωνα με το 

«Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Επίσης, υψηλούς μέσους όρους παρουσιάζουν οι προτάσεις για το κοινωνικό προφίλ των 

μαθητών, σύμφωνα με τις οποίες είναι κοινωνικοποιημένοι στη σχολική κοινότητα (ΜΟ: 3,65 

ΤΑ: 0,939) και είναι δημοφιλείς στους συμμαθητές τους (ΜΟ: 3,28 ΤΑ: 0,861). Το γεγονός 

αυτό δείχνει ότι το ραδιόφωνο δεν αποτελεί τον λόγο για να καλύψουν την ανάγκη για καλές 

διαπροσωπικές σχέσεις στον περίγυρό τους, εφόσον ήδη έχουν τη δική τους θέση στην 

ομάδα των συνομηλίκων τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο μέσος όρος για τους μαθητές που 

είναι ηγετικοί χαρακτήρες, το οποίο συναντάται με μικρότερο αριθμό (ΜΟ: 2,98 ΤΑ: 0,895) 

και δείχνει ότι δεν αποτελούν το κυρίαρχο μαθητικό δυναμικό των ομάδων και δεν 

αποτελούν την πλειονότητα των μαθητών στο Μαθητικό Ραδιόφωνο της τάξης τους. Επίσης, 

χαρακτηριστικός είναι ο μέσος όρος για πιθανά μέλη στην ομάδα ως θύματα σχολικού 

εκφοβισμού (ΜΟ: 1,33 ΤΑ: 0,777), που δηλώνει ότι από τη σύσταση της ραδιοφωνικής 

ομάδας, απουσιάζουν άτομα που είναι περιθωριοποιημένα και νιώθουν απόρριψη από τους 

συμμαθητές τους. 

Το μαθησιακό προφίλ των μαθητών εκτιμάται θετικά, ως εργατικοί και φιλομαθείς με μέσο 

όρο 3,42 (ΤΑ: 0,849) και αντιστοίχως θέλουν να βελτιώνονται συνεχώς με μέσο όρο 3,66 (ΤΑ: 

0,866). Τα δεδομένα αυτά έρχονται να συγκριθούν με τις απόψεις των εκπαιδευτικών ότι οι 

μαθητές τους είναι καλοί μαθητές, αλλά όχι γενικά οι άριστοι της σχολικής τάξης (ΜΟ: 3,25 

ΤΑ: 0,816).  Συνεπώς, το Μαθητικό Ραδιόφωνο προσφέρεται ως ένα εργαλείο που δίνει την 
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ευκαιρία σε εργατικούς μαθητές, να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις και να 

καλυτερεύσουν την πρόοδό τους, μέσα από τη συνεργασία και την επικοινωνία στην ομάδα.  

Τέλος, διερευνήθηκε στο προφίλ των μαθητών τυχόν προσωπικό ενδιαφέρον στο ίδιο το 

αντικείμενο του ραδιοφώνου, αλλά επιβεβαιώθηκε ότι δεν είναι ακροατές ραδιοφώνου 

όπως φαίνεται από τον μικρό μέσο όρο 2,71 (ΤΑ: 0,993), ενώ επίσης δεν έχουν εμπειρία σε 

ραδιοφωνική παραγωγή όπως φαίνεται από τον ακόμα μικρότερο μέσο όρο 1,43 (ΤΑ: 0,762). 

Μία ερμηνεία από τα τελευταία αποτελέσματα θα μπορούσε να είναι ότι ικανοποιείται μέσω 

του Μαθητικού Ραδιοφώνου η περιέργεια των μαθητών. Ωστόσο, από την ερώτηση αυτή 

δεν καταμετράται πόσοι από αυτούς τους μαθητές παραμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια της 

χρονιάς στο πρόγραμμα των εκπομπών και δεν αποχωρούν. 

 

Γ. Κίνητρα μάθησης 

Γ1. Αξιολογήστε κατά πόσο ικανοποιούνται μέσα από το Μαθητικό Ραδιόφωνο οι εσωτερικές 
ανάγκες των μαθητών που σχετίζονται με τη διαδικασία μάθησης 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, οι εσωτερικές ανάγκες των μαθητών 

ικανοποιούνται κατά γενικό μέσο όρο 3,72 (ΤΑ: 0,67), αποτέλεσμα το οποίο δείχνει ότι το 

ραδιόφωνο αποτελεί ένα ισχυρό μέσο να εκπληρώσουν τα «θέλω» τους οι μαθητές. Η γενική 

τάση να απαντούν οι εκπαιδευτικοί 3, δηλαδή «Αρκετά», και 4, δηλαδή «Πολύ» σε κάθε μία 

πρόταση δικαιολογεί τη σημαντικότητα της συγκεκριμένης ερώτησης. Αναλυτικά τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 17. Περιγραφικά στατιστικά βαθμού ικανοποίησης των εσωτερικών αναγκών των μαθητών μέσα από το Μαθητικό 
ραδιόφωνο 

  ΜΟ ΤΑ 

Ικανοποίηση από την ενασχόληση με πνευματική δραστηριότητα 3,57 ,939 

Ικανοποίηση από το αποτέλεσμα της δημιουργίας 4,26 ,875 

Περιέργεια 3,71 ,883 

Προδιάθεση για διερεύνηση 3,59 ,912 

Επιθυμία γνώσης του περιβάλλοντος 3,39 ,927 

Ενασχόληση με ατομικά ενδιαφέροντα 3,47 ,862 

Τάση για αναζήτηση νέων εμπειριών 3,83 ,855 

Ανάδειξη της δημιουργικότητας 4,02 ,917 

Ανάδειξη της πρωτοβουλίας 3,90 ,983 

Λήψη ευθύνης για χειρισμό καταστάσεων 3,49 ,967 
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Ανάγκη για προσωπική επιβεβαίωση 3,47 ,950 

Καλλιέργεια φιλικών διαπροσωπικών σχέσεων 3,81 ,833 

Ανάγκη για επικοινωνία 3,95 ,890 

Συνεργασία με τους δασκάλους 3,79 ,989 

Ανάγκη για επιδοκιμασία 3,54 ,990 

Αξιολογήστε κατά πόσο ικανοποιούνται μέσα από το Μαθητικό Ραδιόφωνο οι 

εσωτερικές ανάγκες των μαθητών που σχετίζονται με τη διαδικασία μάθησης 

3,72 ,670 

 

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών συγκλίνουν αρκετά, όπως 

φαίνεται από τους αριθμούς της τυπικής απόκλισης. Παρατηρώντας τον πίνακα, 

διαπιστώνεται ότι «Πολύ» έχουν απαντήσει οι εκπαιδευτικοί στην ικανοποίηση από το 

αποτέλεσμα της δημιουργίας (ΜΟ: 4,26 ΤΑ: 0,875) και στην ανάδειξη της δημιουργικότητας 

(ΜΟ: 4,02 ΤΑ: 0,917). Πιστεύεται, λοιπόν, ότι το ραδιόφωνο λειτουργεί ως ένα μέσο για να 

εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους μέσω της έκφρασης και του προφορικού λόγου. 

Επίσης, υψηλό μέσο όρο δείχνει αντίστοιχα και η ανάδειξη της πρωτοβουλίας (ΜΟ: 3,9 ΤΑ: 

0.983), καθώς και η λήψη ευθύνης για χειρισμό καταστάσεων (ΜΟ: 3,49 ΤΑ: 0,967). 

Λαμβάνοντας υπόψη την κατηγοριοποίηση αυτών των αναγκών σε κίνητρα αυτοέκφρασης, 

κατά το McCall (1963), και την αναγωγή του στην ανάγκη για Αυτονομία, ως μία από τις τρεις 

ανάγκες κατά τη Θεωρία του Αυτοπροσδιορισμού (Deci & Ryan, 2000), μπορεί να οδηγήσει 

στο συμπέρασμα ότι το Μαθητικό Ραδιόφωνο επηρεάζει θετικά τα εσωτερικά κίνητρα των 

μαθητών. Ακολούθως, σε ίδιο περίπου βαθμό φαίνεται ότι ικανοποιείται το κίνητρο 

αυτοεκτίμησης-αυτοπεποίθησης, δηλαδή η ανάγκη για προσωπική επιβεβαίωση με μέσο 

όρο 3,47 (ΤΑ: 0,95), που ανάγεται στην ανάγκη της Ικανότητας κατά τη Θεωρία του 

Αυτοπροσδιορισμού. Μια τρίτη κατηγοριοποίηση, περιλαμβάνει τα κίνητρα των 

διαπροσωπικών σχέσεων, στην οποία εμπεριέχονται η ανάγκη για καλλιέργεια φιλικών 

διαπροσωπικών σχέσεων (ΜΟ: 3,81 ΤΑ: 0,833), η ανάγκη για επικοινωνία (ΜΟ: 3,95 ΤΑ: 

0,89), η συνεργασία με τους δασκάλους (ΜΟ: 3,79 ΤΑ: 0,989) και η ανάγκη για επιδοκιμασία 

(ΜΟ: 3,54 ΤΑ: 0,99). Τα κίνητρα αυτά μπορούν παρομοίως να αναχθούν στην τρίτη ανάγκη 

κατά τη Θεωρία του Προσδιορισμού, αυτή της συγγενικότητας/συντροφικότητας. Τέλος, 

ύστερα από την σύγκριση των υπόλοιπων αναγκών φαίνεται ότι μεταξύ των γνωστικών 

κινήτρων η περιέργεια (ΜΟ: 3,71 ΤΑ: 0,883) και η τάση για αναζήτηση νέων εμπειριών (ΜΟ: 

3,83 ΤΑ: 0,855) λαμβάνουν τους μεγαλύτερους μέσους όρους, γεγονός το οποίο μπορεί να 

ερμηνευτεί με τη μορφή και τη φύση του Μαθητικού Ραδιοφώνου, ως ένα εργαλείο 

σχεδιασμένο για νέους και με παραγωγές από νέους που τους δίνει τη δυνατότητα να 

συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία και οι ίδιοι και να θέλουν να το ανακαλύψουν.  
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Γ2. Σε τι βαθμό ικανοποιούνται οι παρακάτω συνθήκες που αφορούν στην ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία μάθησης, ύστερα από την αξιοποίηση του 

προγράμματος του μαθητικού ραδιοφώνου. 

Αρχικά, επισημαίνεται ότι στην εν λόγω ερώτηση έγινε κατηγοριοποίηση των συνθηκών που 

αφορούν στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε στόχους ανάλογα με τους τομείς μάθησης 

και σύμφωνα με την ταξινομία του Bloom (Ράπτη, 2006).  

Η αποτίμηση των εκπαιδευτικών για την ικανοποίηση των στόχων στη μαθησιακή διαδικασία 

είναι θετική, όπως φαίνεται από τον γενικό μέσο όρο 3,71 που τείνουν προς το «Πολύ» και 

γενική τυπική απόκλιση 0,63.  

 

Πίνακας 18. Περιγραφικά στατιστικά του βαθμού ενεργού συμμετοχής στην διαδικασία μάθησης 

  MO TA 

Εμπλέκονται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία αναλαμβάνοντας ρόλο στην ομάδα 3,70 ,903 

Αλλάζουν τη στάση τους απέναντι στη μαθησιακή διαδικασία 3,45 ,897 

Έχουν σημειώσει πρόοδο στη μαθησιακή τους πορεία 3,25 ,967 

Αξιοποιούν το θέμα που διαπραγματεύονται στα μαθήματα για την παραγωγή εκπομπής 3,43 1,012 

Δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για διερεύνηση νέων θεμάτων 3,72 ,925 

Εκτιμούν τη σημαντικότητα του περιεχομένου των μαθημάτων 3,14 ,852 

Αντιλαμβάνονται την αξία της δημιουργίας περιεχομένου για μια εκπομπή 3,78 ,890 

Εκφράζουν με μεγαλύτερη άνεση τις απόψεις τους 3,83 ,814 

Χρησιμοποιούν επιχειρήματα για τη στήριξη μιας γνώμης 3,57 ,831 

Αξιολογούν τις πηγές άντλησης πληροφοριών 3,49 ,863 

Αντιδρούν ευχάριστα στην ανάθεση νέων έργων 3,78 ,890 

Συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους 3,94 ,774 

Αισθάνονται μέλη μιας ομάδας και εργάζονται με έναν ή παραπάνω ρόλους 4,08 ,773 

Ικανοποιούνται από την επιτυχή ολοκλήρωση μια εκπομπής 4,45 ,804 

Αναζητούν την εμψύχωση από εκπαιδευτικούς 4,03 ,881 

Διαχειρίζονται με θετική αντιμετώπιση την ανατροφοδότηση από συμμαθητές 3,76 ,965 
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Σε τι βαθμό ικανοποιούνται οι παρακάτω συνθήκες που αφορούν στην ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία μάθησης, ύστερα από την αξιοποίηση του 

προγράμματος του μαθητικού ραδιοφώνου 

3,71 ,623 

 

Η εικόνα των επιμέρους απαντήσεων δείχνει ότι υπάρχουν κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις, 

που θα μπορούσε να αναλυθεί περαιτέρω. Παρατηρώντας τους μέσους όρους, ενδιαφέρον 

παρουσιάζει ότι οι στόχοι στάσεων-συμπεριφορών ψυχοκινητικού και συναισθηματικού 

τομέα εκπληρώνονται μέσω της ραδιοφωνικής παραγωγής με απαντήσεις που γενικά 

τείνουν στο «Πάρα πολύ». Δηλαδή, μετά την εμπλοκή των μαθητών στο ραδιόφωνο, 

αισθάνονται μέλη μιας ομάδας και εργάζονται με έναν ή παραπάνω ρόλους (ΜΟ: 4,08 ΤΑ: 

0,773) και αναζητούν την εμψύχωση από εκπαιδευτικούς (ΜΟ: 4,03 ΤΑ: 0,881). Επίσης,  οι 

απαντήσεις για την ικανοποίηση από την επιτυχή ολοκλήρωση μιας εκπομπής τείνουν προς 

το «Πάρα πολύ» (ΜΟ: 4,45 ΤΑ: 0,804), δηλαδή επιβεβαιώνεται ότι «τα αποτελέσματα των 

μαθησιακών δραστηριοτήτων όταν υλοποιούνται με επιτυχία επηρεάζουν θετικά τα 

κίνητρα» (Ames & Ames, 1991). Παρομοίως, με ελαφρά μικρότερο μέσο όρο συνεργάζονται 

με τους συμμαθητές τους (ΜΟ: 3,94 ΤΑ: 0,774) και διαχειρίζονται με θετική αντιμετώπιση 

την ανατροφοδότηση από συμμαθητές (ΜΟ: 3,76 ΤΑ: 0,965). Ωστόσο, μαθαίνουν να 

εκτιμούν τη σημαντικότητα του περιεχομένου των μαθημάτων, αλλά «Αρκετά» με τον 

χαμηλότερο μέσο όρο συγκριτικά με τις υπόλοιπες απαντήσεις (ΜΟ: 3,14 ΤΑ: 0,852). Αυτά 

τα αποτελέσματα ενισχύουν το επιχείρημα ότι, μέσω του ραδιοφώνου, οι μαθητές αλλάζουν 

τη στάση και τη συμπεριφορά τους απέναντι στους άλλους, μαθαίνοντας να δουλεύουν 

ομαδοσυνεργατικά επί ίσοις όροις με τους συνομηλίκους τους, αλλά και με τον εκπαιδευτικό 

τους να έχει ουσιαστικά τον ρόλο του εμψυχωτή και οι μαθητές να επιθυμούν τη βοήθειά 

του στο έργο τους. Ενδιαφέρουσες είναι και οι απαντήσεις που δόθηκαν σχετικά με την 

αλλαγή στάσης των μαθητών απέναντι στη μαθησιακή διαδικασία, οι οποίες τείνουν προς 

το «Πολύ» (ΜΟ: 3,45 ΤΑ: 0,897) και δείχνουν ότι το ραδιόφωνο συμβάλλει προς αυτή την 

κατεύθυνση.  

Επίσης, οι μαθητές θεωρούν ελκυστικό το ραδιόφωνο και αντιδρούν «Πολύ» ευχάριστα στην 

ανάθεση νέων έργων (ΜΟ: 3,78 ΤΑ: 0,89), ενώ παράλληλα δείχνουν «Πολύ» μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον για διερεύνηση νέων θεμάτων (ΜΟ: 3,72 ΤΑ: 0,925). Συνειδητά συμμετέχουν 

στη διαδικασία της ραδιοφωνικής παραγωγής, εφόσον η άποψη των εκπαιδευτικών για τους 

μαθητές τους σχετικά με την ικανότητα αντίληψης της αξίας της δημιουργίας περιεχομένου 

για μια εκπομπή τείνει προς το «Πολύ» (ΜΟ: 3,78 ΤΑ: 0,89).  

Στους στόχους που αναφέρονται στις δεξιότητες, παρατηρούνται ελάχιστα μικρότερες τιμές 

στους μέσους όρους. Σε υψηλότερο βαθμό οι μαθητές εκφράζουν με μεγαλύτερη άνεση τις 

απόψεις τους (ΜΟ: 3,83 ΤΑ: 0,814), εφόσον μέσω της παραγωγής λόγου εξασκούνται και 

στην έκφρασή τους. Ωστόσο, η εμπλοκή των μαθητών στο ραδιόφωνο και της ομιλίας τους 

μπροστά στο μικρόφωνο δε σημαίνει ότι εξίσου αποκτούν τη δεξιότητα της χρησιμοποίησης 

επιχειρημάτων για τη στήριξη μιας γνώμης (ΜΟ: 3,57 ΤΑ: 0,831) , δεδομένου ότι απαιτείται 
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η αξιοποίηση τεχνικών διδασκαλίας λόγου εκ μέρους των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, οι 

μαθητές ύστερα από τη συμμετοχή τους στο ραδιόφωνο, μαθαίνουν να αξιολογούν τις πηγές 

άντλησης πληροφοριών -δεξιότητα και συνάμα γνώση κρίσιμη για τον πολίτη του 21ου 

αιώνα- με μέσο όρο 3,49 (ΤΑ: 0,863), ενώ μαθαίνουν να αξιοποιούν το θέμα που 

διαπραγματεύονται στα μαθήματα για την παραγωγή εκπομπής με παρόμοιο μέσο όρο (ΜΟ: 

3,43 ΤΑ: 1,012). Επομένως, η ραδιοφωνική παραγωγή μπορεί να συνδυαστεί με τα γνωστικά 

αντικείμενα που διδάσκονται στο σχολείο και το σημαντικό είναι ότι οι μαθητές το 

αντιλαμβάνονται και μπορούν να το συνδέσουν. 

Τέλος, από τους υπόλοιπους γνωστικούς στόχους υψηλότερο μέσο όρο παρουσιάζει η 

ενεργός εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, αναλαμβάνοντας ρόλο στην 

ομάδα (ΜΟ: 3,70 ΤΑ: 0,903), που σημαίνει ότι κινητοποιούνται και στα μαθήματά τους 

«Αρκετά» έως «Πολύ». Εκτός αυτού, οι μαθητές έχουν σημειώσει πρόοδο στη μαθησιακή 

τους πορεία «Αρκετά» (ΜΟ: 3,25 ΤΑ: 0,967), αλλά όχι «Πολύ» και «Πάρα πολύ».  

 

Γ3. Τα παρακάτω στοιχεία του Μαθητικού Ραδιοφώνου ενισχύουν τα κίνητρα των μαθητών 

Ο παρακάτω πίνακας συγκεντρώνει τις απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τα 

στοιχεία του Μαθητικού Ραδιοφώνου που ενισχύουν τα κίνητρα των μαθητών. Παρότι 

φαινομενικά είναι μία ερώτηση που προδιαθέτει τους εκπαιδευτικούς για τη θετική 

επίδραση του ραδιοφώνου στα κίνητρα μάθησης, ωστόσο αφήνει ελεύθερο να επιλέξουν 

μέσω της πενταβάθμιας κλίμακας τύπου Likert, εάν «Διαφωνούν πλήρως» με 1 και εάν 

«Συμφωνούν πλήρως» με 5. 

 

Πίνακας 19. Περιγραφικά στατιστικά των στοιχείων του μαθητικού ραδιοφώνου που ενισχύουν τα κίνητρα μάθησης 

 MO TA 

Ψυχαγωγικός χαρακτήρας ραδιοφώνου 4,25 ,712 

Δυνατότητα προσωπικής έκφρασης 4,45 ,675 

Μέσο προσωπικής προβολής 3,61 1,016 

Μέσο κοινωνικοποίησης 4,28 ,677 

Ευχάριστος τρόπος μάθησης 4,39 ,725 

Μέθοδος μάθησης εκτός σχολικών εγχειριδίων 4,31 ,868 

Τα παρακάτω στοιχεία του Μαθητικού Ραδιοφώνου ενισχύουν τα κίνητρα 

των μαθητών 

4,22 ,544 
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Γενικά, παρατηρείται ότι οι εκπαιδευτικοί «Συμφωνούν» έως «Συμφωνούν πλήρως» για το 

γεγονός ότι ενισχύονται τα κίνητρα μάθησης με γενικό μέσο όρο 4,22  και αρκετά μικρή 

τυπική απόκλιση 0,544. Πιο αναλυτικά, υψηλότερο μέσο όρο έλαβε η δυνατότητα 

προσωπικής έκφρασης (ΜΟ: 4,45 ΤΑ: 0,675), που δηλώνει την προσδοκία των εκπαιδευτικών 

ότι εάν δίνεται στους μαθητές ένα εργαλείο για να εκφραστούν σε ένα κοινό από 

συνομήλικους ή ενήλικους και μπορούν να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί, τότε θα έχουν 

περισσότερο ενδιαφέρον για τα μαθήματα. Έπειτα, «Συμφωνούν» κατά μέσο όρο 4,39 (ΤΑ: 

0,725) ότι ως ευχάριστος τρόπος μάθησης, αλλά και ως μέθοδος μάθησης εκτός σχολικών 

εγχειριδίων (ΜΟ: 4,31 ΤΑ: 0,868) το ραδιόφωνο θα διευκολύνει την εμπλοκή των μαθητών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, «Συμφωνούν» κατά μέσο όρο 4,25 (ΤΑ: 0,712) 

ότι ο ψυχαγωγικός χαρακτήρας του ραδιοφώνου συμβάλλει θετικά στη μάθηση. Ωστόσο, 

ενώ οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι το ραδιόφωνο ως μέσο κοινωνικοποίησης, και κατ’ 

επέκταση εργαλείο για την καλλιέργεια των διαπροσωπικών σχέσεων, βοηθά στην 

κινητοποίηση των μαθητών στο μάθημα (ΜΟ: 4,28 ΤΑ: 0,677), «Ούτε Διαφωνούν, Ούτε 

Συμφωνούν» ότι το ραδιόφωνο λειτουργεί θετικά στη μαθησιακή διαδικασία όταν 

εξυπηρετεί σκοπούς προσωπικής προβολής για τους μαθητές (ΜΟ: 3,61, ΤΑ: 1,016).  

 

Δ. Μαθητικό ραδιόφωνο ως εκπαιδευτικό εργαλείο 

Δ1. Το Μαθητικό Ραδιόφωνο συμβάλλει μαθησιακά στο πλαίσιο των γνωστικών 

αντικειμένων 

Προκειμένου να εξεταστεί το κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί θεωρούν το Μαθητικό Ραδιόφωνο 

ως εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις διδακτικές πρακτικές διαφόρων 

γνωστικών αντικειμένων, θα εξεταστούν τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ερώτησης που 

παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να δηλώσουν το βαθμό 

συμφωνίας τους για τη συμβολή του ραδιοφώνου σε κάθε ένα από μια σειρά αντικείμενα, 

σε μια πενταβάθμια κλίμακα Likert (Διαφωνώ πλήρως ως Συμφωνώ πλήρως) 

Ο συνολικός μέσος όρος των απαντήσεων 4,07 (ΤΑ 0,6) φανερώνει την συμφωνία του 

συνόλου των εκπαιδευτικών για το συγκεκριμένο ερώτημα.  

 

Πίνακας 20. Περιγραφικά στατιστικά συμβολής ραδιοφώνου στην διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειμένων 

  MO TA 

Τεχνολογία ήχου - Πληροφορική 4,29 ,818 

Πολυμέσα - Πληροφορική 4,36 ,823 

Ακουστική - Φυσική 3,77 ,901 
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Τέχνη της Μουσικής - Μουσική 4,09 ,791 

Παραγωγή γραπτού λόγου - Γλώσσα 4,11 ,779 

Παραγωγή προφορικού λόγου - Γλώσσα 4,40 ,716 

Δημιουργική γραφή Λογοτεχνία - Γλώσσα 4,14 ,710 

Ξένες Γλώσσες 3,42 ,955 

Δραματοποίηση - Θεατρική Αγωγή 3,90 ,844 

Δημιουργία αφισών - Καλλιτεχνικά 3,97 ,899 

Έρευνα Δημιουργική Συνθετική Εργασία - Project 4,26 ,789 

Το Μαθητικό Ραδιόφωνο συμβάλλει μαθησιακά στο πλαίσιο των 

γνωστικών αντικειμένων 

4,07 ,602 

 

Αναλυτικότερα, παρατηρείται  ότι για τα γνωστικά αντικείμενα της παραγωγής προφορικού 

λόγου και των πολυμέσων στην πληροφορική οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν σχεδόν σε 

απόλυτο βαθμό με μέσους όρους 4,40 και 4,36 αντίστοιχα και με χαμηλή διασπορά 

απαντήσεων (ΤΑ 0,71 και 0,82).  

Πολύ υψηλό βαθμό συμφωνίας παρουσιάζουν επίσης τα αντικείμενα της τεχνολογίας ήχου 

(ΜΟ 4,29 , ΤΑ 0,82), της ερευνητικής εργασίας (ΜΟ 4,26 , ΤΑ 0,79), της δημιουργικής γραφής 

(ΜΟ 4,14 , ΤΑ 0,71), της παραγωγής γραπτού λόγου (ΜΟ 4,11 , ΤΑ 0,78) και της μουσικής 

(ΜΟ 4,09 , ΤΑ 0,79).  

Οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν επίσης για την μαθησιακή αξία του ραδιοφώνου, με ελάχιστα 

χαμηλότερη ένταση, στα γνωστικά αντικείμενα της εικαστικής δημιουργίας αφισών στα 

καλλιτεχνικά μαθήματα (ΜΟ 3,97 , ΤΑ 0,89), τη δραματοποίηση στη θεατρική αγωγή (ΜΟ 3,9 

, ΤΑ 0,84), την ακουστική στην φυσική (ΜΟ 3,77 , ΤΑ 0,90) και τις ξένες γλώσσες (ΜΟ 3,42 , 

ΤΑ 0,95). 

Στα παραπάνω αξίζει να παρατηρηθούν οι πολύ υψηλοί μέσοι όροι για όλα τα αντικείμενα 

σχετικά με την γλώσσα, κάτι που είναι ίσως αναμενόμενο αφού η παραγωγή πρωτότυπου 

γραπτού και προφορικού λόγου χρησιμοποιώντας κριτικά διάφορες πηγές, είναι μια βασική 

συνιστώσα της διαδικασίας της ραδιοφωνικής παραγωγής. Επίσης τα πιο «τεχνικά» 

αντικείμενα θεωρείται ότι ωφελούνται πολύ σημαντικά, αφού οι μαθητές στην προσπάθειά 

τους να ολοκληρώσουν μια ραδιοφωνική εκπομπή θα πρέπει να εξοικειωθούν με 

αντικείμενα όπως η επεξεργασία ήχου, τα πολυμέσα και η ακουστική. Ακόμη, αντικείμενα 

όχι άμεσα εμπλεκόμενα με το ραδιόφωνο όπως η θεατρική αγωγή και τα εικαστικά δείχνουν 

να χρησιμοποιούν με θετικό τρόπο το εργαλείο αυτό αφού πολλές φορές οι μαθητές 

καλούνται να δραματοποιήσουν ιστορίες ή παραμύθια ή έστω να χρωματίζουν θεατρικά τη 
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φωνή τους την ώρα τη εκφώνησης, αλλά και να αξιοποιούν τις δεξιότητές τους στα εικαστικά 

ώστε να ετοιμάζουν αφίσες που να προωθούν τις εκπομπές τους στο διαδίκτυο αλλά και 

στον χώρο του σχολείου τους. Η μικρότερη σχετικά συμφωνία που υπάρχει για τα 

αντικείμενα των ξένων γλωσσών ενδεχομένως να οφείλεται στο ότι μέχρι τώρα το μαθητικό 

ραδιόφωνο απευθυνόταν κυρίως σε ελληνόφωνο κοινό αφού και τα συμμετέχοντα σχολεία 

σχεδόν στο σύνολό τους ήταν ελληνικά και κυπριακά. Αυτό αναμένεται να διαφοροποιηθεί 

τα επόμενα χρόνια, αφού όπως έχει ήδη αναφερθεί στα παραπάνω, η νέα έκδοσης της 

διαδικτυακή εφαρμογής θα είναι πολυγλωσσική και θα επιχειρηθεί να υπάρχει διείσδυση 

της δράσης και σχολεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση της επίδραση της ειδικότητας των εκπαιδευτικών στον 

τρόπο που απαντήθηκε η συγκεκριμένη ερώτηση, κάτι που αποτελεί αντικείμενο της 

εξέτασης της έκτης ερευνητικής υπόθεσης και αναλύεται σε επόμενη παράγραφο.  

 

Δ2. Σε τι βαθμό αξιοποιούνται οι παρακάτω διδακτικές τεχνικές προφορικής και γραπτής 

έκφρασης μέσα από το Μαθητικό Ραδιόφωνο 

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της στατιστικής επεξεργασίας της συγκεκριμένης 

μεταβλητής, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ευρήματα της προηγούμενης, όπου 

εξετάστηκε η συμβολή του μαθητικού ραδιοφώνου σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. 

Οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν σχεδόν καθολικά, ότι η παραγωγή προφορικού λόγου μπορεί 

να υποστηριχθεί μαθησιακά πολύ ως πάρα πολύ (ΜΟ 4,4, ΤΑ 0,7) με τη χρήση του 

καινοτόμου αυτού εκπαιδευτικού εργαλείου. Παράλληλα θεωρούν το μαθητικό ραδιόφωνο 

συμβάλλει  πολύ σημαντικά (ΜΟ 4,1 , ΤΑ 0,8) στην βελτίωση στην παραγωγή γραπτού λόγου 

από τους μαθητές. 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η άποψη των εκπαιδευτικών για το κατά πόσο μπορούν 

να αξιοποιηθούν οι επιμέρους διδακτικές τεχνικές προφορικής και γραπτής έκφραση από το 

Μαθητικό Ραδιόφωνο.  

 

Πίνακας 21. Περιγραφικά στατιστικά του βαθμού αξιοποίηση διδακτικών τεχνικών για την προφορική και γραπτή έκφραση 

  ΜΟ ΤΑ 

Αφήγηση 4,09 ,921 

Επιχειρηματολογία 3,78 ,967 

Συνεντεύξεις 4,12 ,956 

Διάλογος 3,98 1,008 

Δημιουργική γραφή 3,86 ,940 
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Παιχνίδι ρόλων 3,83 1,014 

Καταιγισμός ιδεών 4,10 ,924 

Σε τι βαθμό αξιοποιούνται οι παρακάτω διδακτικές τεχνικές προφορικής 

και γραπτής έκφρασης μέσα από το Μαθητικό Ραδιόφωνο 

3,9674 ,76003 

 

Η τιμή του μέσου όρου της κλίμακας είναι 3,97 (ΤΑ 0,76) και δηλώνει ότι οι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν ότι όλες οι τεχνικές προφορικής και γραπτής έκφρασης ικανοποιούνται σε μεγάλο 

βαθμό. Οι μέσοι όροι σε κάθε διαφορετική τεχνική έχουν ιδιαίτερα κοντινές τιμές που 

κυμαίνονται από 3,78 (ΤΑ 0,97) για την επιχειρηματολογία μέχρι 4,12 (ΤΑ 0,96) για τις 

συνεντεύξεις.  

Σε πολύ υψηλό βαθμό θεωρούν ότι αξιοποιείται η τεχνική του καταιγισμού ιδεών (ΜΟ 4,10, 

ΤΑ 0,93), της αφήγησης (ΜΟ 4,09 , ΤΑ 0,92), του διαλόγου (ΜΟ 3,98 , ΤΑ 1,01), της 

δημιουργικής γραφής (ΜΟ 3,86 , ΤΑ 0,94) και  του παιχνιδιού ρόλων (ΜΟ 3,83 , ΤΑ 1,01). 

Συμπερασματικά,  τα αποτελέσματα των δύο παραπάνω κλιμάκων Δ1, Δ2 φανερώνουν ότι 

οι εκπαιδευτικοί θεωρούν το μαθητικό ραδιόφωνο ως ένα πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό 

εργαλείο για μια σειρά γνωστικών αντικειμένων με αιχμή τα μαθήματα γλώσσας, στα οποία 

μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία διδακτικές τεχνικές για την βελτίωση των μαθητών 

στην προφορικής και γραπτής τους έκφρασης. 

 

Δ3. Σε τι βαθμό συμβάλλουν οι φάσεις κατά τη ραδιοφωνική παραγωγή στη διαδικασία 

της μάθησης; 

Μέσω του παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το ενδιαφέρον αποτέλεσμα της πολύ έως πάρα 

πολύ σημαντικής συμβολής των φάσεων κατά τη ραδιοφωνική παραγωγή στη διαδικασία 

της μάθησης, όπως διαπιστώνεται από τον γενικό μέσο 3,99 (ΤΑ: 0,73). Οι διαφοροποιήσεις 

στις απαντήσεις είναι αμελητέες. Ωστόσο, ελαφρά μεγαλύτερο βαθμό λαμβάνει η φάση της 

ηχογράφησης- εκφώνησης (ΜΟ: 4,32 ΤΑ: 0,806), έπειτα η επιλογή μουσικής επένδυσης (ΜΟ: 

4,12 ΤΑ: 0,940) και η σύνθεση περιεχομένου εκπομπής (ΜΟ: 4,11 ΤΑ: 0,779). Οι αριθμοί 

δείχνουν ότι οι μαθητές του σχολείου απολαμβάνουν μαθησιακά τη διαδικασία της 

ηχογράφησης, μέσω της οποίας εξασκούνται στο καταλληλότερο και πιο ρεαλιστικό 

επικοινωνιακό πλαίσιο τα παραγλωσσικά στοιχεία της ομιλίας τους, Επίσης, ο σχεδιασμός 

της μουσικής κάλυψης του ραδιοφωνικού λόγου τους, ενεργοποιεί τους μαθητές στο 

σχολικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα μέσω αυτού αναδεικνύουν ή βελτιστοποιούν την 

αισθητική τους. Η σύνθεση περιεχομένου εκπομπής συμβάλλει στη μαθησιακή διαδικασία, 

κατά την άποψη των εκπαιδευτικών, αλλά φαίνεται ότι οι ίδιοι πιστεύουν πώς οι 

δημιουργικές, κυρίως, φάσεις είναι πιο σημαντικές για τους νέους μαθητές και μέσω αυτών 

οι μαθητές μπορούν να κερδίσουν σε γνώσεις και δεξιότητες. Εξίσου μεγάλος βαθμός 

σημειώνεται στις αρχικές φάσης σύστασης της ραδιοφωνικής ομάδας, όπως η λειτουργία 
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ομάδων, επικοινωνία και διαχείριση συγκρούσεων (ΜΟ: 4,06 ΤΑ: 0,843), ως κυρίαρχο 

συστατικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας τους σημαντικούς Άλλους για τον κάθε μαθητή. Η 

αναζήτηση θεματολογίας εκπομπής λαμβάνει, επίσης, υψηλό βαθμό (ΜΟ: 4,02 ΤΑ: 0,840) 

ως μία επικερδής για τη μάθηση φάση. 

 
Πίνακας 22. Περιγραφικά στατιστικά της συμβολής των φάσεων της ραδιοφωνικής παραγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 ΜΟ ΤΑ 

Λειτουργία ομάδων, επικοινωνία, διαχείριση συγκρούσεων 4,06 ,843 

Αναζήτησης θεματολογίας εκπομπής 4,02 ,840 

Διερεύνηση πηγών περιεχομένου 3,97 ,845 

Σύνθεση περιεχομένου εκπομπής 4,11 ,779 

Ηχογράφηση- Εκφώνηση 4,32 ,806 

Επιλογή μουσικής επένδυσης 4,12 ,940 

Επεξεργασία και μίξη ήχου 3,82 1,019 

Κριτική ακρόαση και σχολιασμός 3,98 ,980 

Ανατροφοδότηση από ακροατές 3,80 1,086 

Αξιοποίηση υλικού στη διδασκαλία 3,73 1,080 

Σε τι βαθμό συμβάλλουν οι φάσεις κατά τη ραδιοφωνική παραγωγή στη 

διαδικασία της μάθησης 

3,99 ,73 

 

 

Δ4. Kατά πόσο μέσω του Μαθητικού Ραδιοφώνου μπορούν να καλλιεργηθούν οι οκτώ 
βασικές ικανότητες, σύμφωνα με την ΕΕ, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την ατομική 
ολοκλήρωση και εξέλιξη, την ενεργοποίηση του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την 
απασχόληση 

Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην τελευταία ερώτηση, που αφορούσε στον βαθμό 

καλλιέργειας των οκτώ βασικών ικανοτήτων στους αυριανούς πολίτες του 21ου αιώνα 

καταδεικνύει τις υψηλές προσδοκίες των εκπαιδευτικών στην απόκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων. Η ελάχιστη τιμή στον Μέσο Όρο των απαντήσεων ήταν 3,37 (ΤΑ: 1,03) για την 

επικοινωνία στις ξένες γλώσσες, γεγονός που ίσως μπορούσε να ερμηνευτεί στο ότι το 

Μαθητικό Ραδιόφωνο φιλοξένησε μέχρι στιγμής στην πλειονότητα των εκπομπών 

ελληνόγλωσσο ραδιοφωνικό περιεχόμενο και όσες ξενόγλωσσες εκπομπές δημιουργήθηκαν 

και μεταδόθηκαν στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα σε μια συγκεκριμένη ζώνη, που δεν 

παρουσίασε σημαντική ακροαματικότητα από ξένους ακροατές. Η άποψη αυτή πιστεύεται 

ότι θα αλλάξει, διότι με την ευρωπαϊκή προοπτική που προσδίδεται μέσω του προγράμματος 

και την ανάπτυξη νέα εφαρμογής σε πολύγλωσσο περιβάλλον, τα σχολεία από το εξωτερικό 
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θα μπορούν να συμμετέχουν στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα απευθείας με τη δική τους 

εγγραφή. Η μέγιστη τιμή στον Μέσο Όρο των απαντήσεων ήταν 4,20 (ΤΑ: 0,891) για την 

«Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα», δεδομένο το οποίο υπερτονίζει τη σημαντικότητα στην 

καλλιέργεια του προφορικού και γραπτού λόγου ως το πιο ιδανικό επικοινωνιακό πλαίσιο 

για τους νέους με την ενίσχυση των παραγλωσσικών στοιχείων της γλώσσας. Επίσης, υψηλός 

μέσος όρος είναι 4,18 (ΤΑ: 0,921) που δόθηκε για την ικανότητα «Πολιτιστική γνώση και 

έκφραση», που σημαίνει ότι το μέσο του ραδιοφώνου διαδραματίζει έναν πολιτιστικό ρόλο 

και μεσολαβεί στην απόκτηση των ανάλογων γνώσεων εφόσον μπορεί να αξιοποιηθεί ως 

εργαλείο διάχυσης τοπικών πολιτιστικών γεγονότων και εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα 

στην περιοχή του κάθε σχολείου, αλλά και λόγω της επικοινωνίας με άλλα άτομα στην 

ευρύτερη μαθητική κοινότητα του ραδιοφώνου. Μεταξύ του βαθμού «Πολύ» και «Πάρα 

πολύ» επισημάνθηκαν οι «Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την 

ιδιότητα του πολίτη» (ΜΟ: 4,12, ΤΑ: 0,948), καθώς το «Αίσθημα πρωτοβουλίας και 

επιχειρηματικότητα» (ΜΟ: 4,06, ΤΑ: 0,954). Σημειώνεται σε αυτό το σημείο ότι το Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συμφωνεί για τον κοινωνικό ρόλο του ραδιοφώνου 

εφόσον «προετοιμάζει τους μελλοντικούς δημοκρατικούς πολίτες,  ώστε να μπορούν να 

διαχειρίζονται ζητήματα ανισότητας με σεβασμό κι αλληλεγγύη» (Μπαξεβανάκης, 2017), 

ενώ ως επιχειρηματικότητα μπορεί να θεωρηθεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων στους μαθητές για 

την προώθηση της ραδιοφωνικής τους εκπομπής και την παρουσίαση και διαχείριση των 

άυλων πολιτιστικών προϊόντων που παράγουν. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι 

«Ψηφιακή ικανότητα» επιτυγχάνεται μέσω της ραδιοφωνικής παραγωγής δεδομένου ότι 

μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα αντίστοιχα λογισμικά (ΜΟ: 4,11, ΤΑ: 0,919), όπως, επίσης, 

συμφωνεί και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ότι το Μαθητικό 

Ραδιόφωνο είναι η μόνη δράση, η οποία «ενθαρρύνει την καλλιέργεια αλφαβητισμού των 

νέων στην νέα μιντιακή και τεχνολογική πραγματικότητα». (Μπαξεβανάκης, 2017). Οι 

εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι οι μαθητές τους μέσω του ραδιοφώνου αποκτούν μεταγνωστικές 

ικανότητες, δηλαδή μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, απαντώντας κατά μέσο όρο 4,00 «Πολύ» 

(ΤΑ: 1,00). Η εκτίμηση αυτή έχει ιδιαίτερη αξία, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παραδοσιακή 

εκπαιδευτική διαδικασία υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί ως προς την υλοποίηση 

δραστηριοτήτων εκτός των γνωστικών στόχων αναλυτικού προγράμματος σπουδών με 

αποτέλεσμα οι μαθητές να μην έχουν δυνατότητες καλλιέργειας της μεταγνώσης. Επομένως, 

οι μαθητές μαθαίνουν να αναζητούν πληροφορίες και αξιολογούν τις πηγές που εντοπίζουν, 

οικοδομούν νέα γνώση και την εκφράζουν υπεύθυνα μέσω του ραδιοφώνου. Τέλος, η 

«Μαθηματική ικανότητα και οι βασικές ικανότητες στις επιστήμες και στην τεχνολογία» 

βαθμολογούνται με μέσο όρο 3,46 (ΤΑ: 1,029), πλησιάζοντας το «Πολύ», γεγονός που επίσης 

δείχνει τη δυναμική του ραδιοφώνου στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων κυρίως στον 

τεχνολογικό τομέα. 
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Πίνακας 23. Περιγραφικά στατιστικά καλλιέργειας των 8 βασικών ικανοτήτων σύμφωνα με την ΕΕ, μέσω του μαθητικού ραδιοφώνου 

  MΟ ΤΑ 

Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα 4,20 ,891 

Επικοινωνία στις ξένες γλώσσες 3,37 1,030 

Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στις επιστήμες και στην τεχνολογία 3,46 1,029 

Ψηφιακή ικανότητα 4,11 ,919 

Μεταγνωστικές ικανότητες 4,00 1,000 

Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη 4,12 ,948 

Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητα 4,06 ,954 

Πολιτιστική γνώση και έκφραση 4,18 ,921 

Kατά πόσο μέσω του Μαθητικού Ραδιοφώνου μπορούν να καλλιεργηθούν οι οκτώ 

βασικές ικανότητες, σύμφωνα με την ΕΕ, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την 

ατομική ολοκλήρωση και εξέλιξη, την ενεργοποίηση του πολίτη, την κοινωνική 

ένταξη και την απασχόληση 

3,9360 ,78520 

 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων στις ερευνητικές υποθέσεις 

 

Κίνητρα Μάθησης 

1η Υπόθεση – Θετικός βαθμός ικανοποίησης εσωτερικών κινήτρων των μαθητών 

Στην ανάλυση των αποτελεσμάτων της κλίμακας Γ1, παρουσιάστηκε αναλυτικά ο πολύ 

θετικός βαθμός ικανοποίησης των εσωτερικών αναγκών των μαθητών κατά την άποψη των 

εκπαιδευτικών, με μέσους όρους που κυμαίνονται από 3,39 (Επιθυμία γνώσης του 

περιβάλλοντος) ως 4,26 (Ικανοποίηση από το αποτέλεσμα της δημιουργίας) και μέσο όρο της 

κλίμακας 3,72. Οι εκπαιδευτικοί δηλαδή, αξιολογούν ότι οι εσωτερικές ανάγκες των 

μαθητών τους ικανοποιούνται κατά κύριο λόγο «Πολύ» (στην πενταβάθμια κλίμακα Likert 

Καθόλου-Πάρα πολύ).  

Όπως έχει περιγραφεί στην ανάλυση της δομής του ερωτηματολογίου η κλίμακα Γ1, που 

αποτυπώνει την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στο κατά πόσο ικανοποιούνται μέσα από το 

Μαθητικό Ραδιόφωνο οι εσωτερικές ανάγκες των μαθητών που σχετίζονται με τη διαδικασία 

μάθησης, στηρίζεται στην κατηγοριοποίηση εσωτερικών κίνητρων κατά McCall (1963). 

Σύμφωνα με την αυτή την κατηγοριοποίηση, ομαδοποιούμε τις ερωτήσεις μας σε κίνητρα 

Αυτοεκτίμησης-Αυτοπεποίθησης, Διαπροσωπικών σχέσεων, Αυτοέκφρασης και Γνωστικά.  
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Παρουσιάζει λοιπόν ενδιαφέρον να μελετηθούν τα επιμέρους στατιστικά των υποκλιμάκων 

που δημιουργούνται κατά την ομαδοποίηση αυτή. Παρατηρείται ότι οι μέσοι όροι είναι 

σχεδόν ταυτόσημοι με το μέσο όρο της κλίμακας 3,72 (ΤΑ 0,67) και με σημαντικά θετική 

τάση: Διαπροσωπικών σχέσεων ΜΟ 3,78 (ΤΑ 0,73), Αυτοέκφρασης ΜΟ 3,72 (ΤΑ 0,77) και 

Γνωστικά ΜΟ 3,73 (ΤΑ 0,73). Πολύ μικρή διαφορά παρουσιάζει ο μέσος όρος της 

Αυτοεκτίμησης-Αυτοπεποίθησης 3,47 (ΤΑ 0,95) που όμως εκφράζεται μόνο από μια 

ερώτηση.  

Συνεπώς, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα, ότι για όλες τις κατηγορίες εσωτερικών 

κινήτρων οι εκπαιδευτικοί έχουν την ίδια άποψη, ότι δηλαδή οι εσωτερικές ανάγκες 

ικανοποιούνται κατά πολύ όταν οι μαθητές τους συμμετέχουν σε πρόγραμματα Μαθητικού 

Ραδιοφώνου. 

 

Πίνακας 24. Περιγραφικά στατιστικά για τον βαθμό ικανοποίησης των εσωτερικών κινήτρων μάθησης με κατηγοριοποίηση  

 ΜΟ ΤΑ 

 
ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ-ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ 

 

3,47 

 

,950 

Ανάγκη για προσωπική επιβεβαίωση 3,47 ,950 

 
ΚΙΝΗΤΡΑ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

3,78 

 

,731 

Ανάγκη για επικοινωνία 3,95 ,890 

Συνεργασία με τους δασκάλους 3,79 ,989 

Καλλιέργεια φιλικών διαπροσωπικών σχέσεων 3,81 ,833 

Ανάγκη για επιδοκιμασία 3,54 ,990 

 
ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΥΤΟΕΚΦΡΑΣΗΣ  

 

3,72 

 

,773 

Ανάδειξη της πρωτοβουλίας 3,90 ,983 

Ανάδειξη της δημιουργικότητας 4,02 ,917 

Λήψη ευθύνης για χειρισμό καταστάσεων 3,49 ,967 

Ενασχόληση με ατομικά ενδιαφέροντα 3,47 ,862 

 
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 

 

3,73 

 

,727 
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Ικανοποίηση από την ενασχόληση με πνευματική δραστηριότητα 3,57 ,939 

Τάση για αναζήτηση νέων εμπειριών 3,83 ,855 

Ικανοποίηση από το αποτέλεσμα της δημιουργίας 4,26 ,875 

Περιέργεια 3,71 ,883 

Προδιάθεση για διερεύνηση 3,59 ,912 

Επιθυμία γνώσης του περιβάλλοντος 3,39 ,927 

Αξιολογήστε κατά πόσο ικανοποιούνται μέσα από το Μαθητικό Ραδιόφωνο οι 

εσωτερικές ανάγκες των μαθητών που σχετίζονται με τη διαδικασία μάθησης 

3,72 ,67 

 

 

2η Υπόθεση – Θετική επίδραση στην ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης 

Όπως προέκυψε από την ανάλυση της κλίμακας Γ2 στην αντίστοιχη παράγραφο της 

εργασίας, οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν ότι υπάρχει σημαντικά θετική αλλαγή στην 

μαθησιακή συμπεριφορά και συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών τους, 

ύστερα από την αξιοποίηση του Μαθητικού Ραδιοφώνου. Πιο σημαντική επίδραση στην 

ενεργό συμμετοχή παρατηρήθηκε, σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση, στη συμπεριφορά 

τους,  αφού αισθάνονται ικανοποίηση από την επιτυχή ολοκλήρωση μιας εκπομπής με ΜΟ 

4,45 (ΤΑ 0,8) και μικρότερη αλλά αρκετά θετική, στη στάση σχετικά με την σημαντικότητα 

του περιεχομένου των μαθημάτων με ΜΟ 3.1 (ΤΑ 0,85). Μέσος όρος της κλίμακας 3,71. Οι 

εκπαιδευτικοί δηλαδή, έχουν την άποψη ότι μετά την αξιοποίηση του Μαθητικού 

Ραδιοφώνου οι μαθητές συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία πιο ενεργά κατά,  κύριο 

λόγο «Πολύ» (στην πενταβάθμια κλίμακα Likert Καθόλου-Πάρα πολύ).  

Για την εξαγωγή λεπτομερέστερων συμπερασμάτων, μπορεί να γίνει ομαδοποίηση των 

ερωτήσεων όπως προτείνεται στην αντίστοιχη παράγραφο της ανάλυσης της δομής του 

ερωτηματολογίου για την κλίμακα Γ2. Όπως αναφέρθηκε εκεί η επιλογή των ερωτήσεων 

αλλά και η ομαδοποίηση τους ακολουθεί την ταξινομία κατά Βloom για τους τομείς μάθησης 

σε Γνώσεις, Δεξιότητες και Στάσεις-Συμπεριφορές. 

Στα στατιστικά που προκύπτουν, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, η υποκλίμακα των 

ερωτήσεων στον τομέα των Γνώσεων εμφανίζει ΜΟ 3,56 (ΤΑ 0,7), των ερωτήσεων των 

Δεξιοτήτων ΜΟ 3,65 (ΤΑ 0,62) και αυτή των Στάσεων – Συμπεριφορών ΜΟ 3,82 (ΤΑ 0,62). 
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Πίνακας 25 . Περιγραφικά στατιστικά ενεργού συμμετοχής στη διαδικασία της μάθησης με κατηγοριοποίηση 

 MO TA 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

3,56 

 

,700 

Εμπλέκονται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία αναλαμβάνοντας ρόλο στην ομάδα 3,70 ,903 

Αξιολογούν τις πηγές άντλησης πληροφοριών 3,49 ,863 

Έχουν σημειώσει πρόοδο στη μαθησιακή τους πορεία 3,25 ,967 

Αντιλαμβάνονται την αξία της δημιουργίας περιεχομένου για μια εκπομπή 3,78 ,890 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

3,65 

 

0,699 

Διαχειρίζονται με θετική αντιμετώπιση την ανατροφοδότηση από συμμαθητές 3,76 ,965 

Αξιοποιούν το θέμα που διαπραγματεύονται στα μαθήματα για την παραγωγή εκπομπής 3,43 1,012 

Χρησιμοποιούν επιχειρήματα για τη στήριξη μιας γνώμης 3,57 ,831 

Εκφράζουν με μεγαλύτερη άνεση τις απόψεις τους 3,83 ,814 

 

ΣΤΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

 

3,82 

 

0,617 

Αλλάζουν τη στάση τους απέναντι στη μαθησιακή διαδικασία 3,45 ,897 

Δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για διερεύνηση νέων θεμάτων 3,72 ,925 

Εκτιμούν τη σημαντικότητα του περιεχομένου των μαθημάτων 3,14 ,852 

Αντιδρούν ευχάριστα στην ανάθεση νέων έργων 3,78 ,890 

Συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους 3,94 ,774 

Αισθάνονται μέλη μιας ομάδας και εργάζονται με έναν ή παραπάνω ρόλους 4,08 ,773 

Ικανοποιούνται από την επιτυχή ολοκλήρωση μια εκπομπής 4,45 ,804 

Αναζητούν την εμψύχωση από εκπαιδευτικούς 4,03 ,881 

Σε τι βαθμό ικανοποιούνται οι παρακάτω συνθήκες που αφορούν στην ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία μάθησης, ύστερα από την αξιοποίηση του 

προγράμματος του μαθητικού ραδιοφώνου 

3,71 ,62 
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Από τα παραπάνω, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν πιο 

ενεργή συμμετοχή κατά μεγάλο βαθμό σε όλους του τομείς μάθησης με έμφαση σε αυτούς 

των Στάσεων και Συμπεριφορών. Στις ερωτήσεις μάλιστα που εντάσσονται σε αυτό τον τομέα 

συναντούμε και τα πιο θετικά αποτελέσματα στις απαντήσεις όλης της κλίμακας, όπως αυτές 

που σχετίζονται με την επιθυμία για συνεργασία με τους συμμαθητές και αυξημένο 

ενδιαφέρον για νέα γνώση.  

 

3η Υπόθεση -  Συσχέτιση ικανοποίησης εσωτερικών κινήτρων και ενεργής συμμετοχής 

Σε αυτή την ερευνητική υπόθεση θεωρείται ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ικανοποίηση των 

εσωτερικών αναγκών των μαθητών όταν εμπλέκονται σε προγράμματα μαθητικού 

ραδιοφώνου (Γ1) τόσο περισσότερο συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία (Γ2). 

Για να μπορέσει να ελεγχθεί αυτή η συσχέτιση υπολογίστηκε ο συντελεστής γραμμικής 

συσχέτισης του Pearson, που είναι ένα πολύ διαδεδομένο μέτρο της γραμμικής συσχέτισης 

μεταξύ δύο ποσοτικών συνεχών μεταβλητών. Ο παρακάτω πίνακας συσχετίσεων προέκυψε 

μετά την στατιστική ανάλυση των μεταβλητών Γ1 και Γ2 των αποτελεσμάτων του 

ερωτηματολογίου. 

Πίνακας 26. Συσχέτιση μεταβλητών ικανοποίησης εσωτερικών αναγκών και ενεργής συμμετοχής 

   

 Σε τι βαθμό ικανοποιούνται οι παρακάτω συνθήκες που αφορούν 

στην ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία μάθησης, ύστερα από την 

αξιοποίηση του μαθητικού ραδιοφώνου 

Αξιολογήστε κατά πόσο ικανοποιούνται μέσα 

από το Μαθητικό Ραδιόφωνο οι 

εσωτερικές ανάγκες των μαθητών που 

σχετίζονται με τη διαδικασία μάθησης 

0,75** 

(*:p<0,05, **:p<0,01) 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συσχέτιση είναι στατιστικώς σημαντική σε επίπεδο p < 

0,01 το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Είναι σημαντικό 

το ότι η συσχέτιση αυτή είναι θετική και ιδιαίτερα υψηλή (r=0,75). Άρα οι δύο μεταβλητές 

μεταβάλλονται κατά την ίδια κατεύθυνση. 

Αποδεικνύεται σαφώς ότι κατά τον τρόπο που  μεταβάλλεται η ικανοποίηση των εσωτερικών 

αναγκών των μαθητών με τη χρήση του μαθητικού ραδιοφώνου, με τον ίδιο σχεδόν τρόπο 

μεταβάλλεται η ενεργός συμμετοχή τους στη διαδικασία της μάθησης. Αν μάλιστα ληφθεί 

υπόψη ότι η μέσος όρος των απόψεων των εκπαιδευτικών για τη μεταβλητή της 

ικανοποίησης είναι 3,72 και για κάποιες ερωτήσεις ξεπερνάει το 4 γίνεται κατανοητό το πόσο 

θετική επιρροή έχει αυτή η μεταβλητή στην ενεργοποίηση των μαθητών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 
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Για να εξεταστεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια η επίδραση κάθε επιμέρους κατηγορίας των 

εσωτερικών κινήτρων της κλίμακας Γ1 θα υπολογιστεί ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης 

του Pearson για κάθε υποκλίμακα. Ο παρακάτω πίνακας συσχετίσεων αποτυπώνει τα 

αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης.  

 
Πίνακας 27. Συσχέτιση μεταβλητών κατηγοριών  εσωτερικών κινήτρων  και ενεργής συμμετοχής 

 

Σε τι βαθμό ικανοποιούνται οι παρακάτω συνθήκες που 

αφορούν στην ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία μάθησης, ύστερα 

από την αξιοποίηση του Μαθητικού Ραδιοφώνου 

Κίνητρα αυτοεκτίμησης - αυτοπεποίθησης  0,474** 

Κίνητρα διαπροσωπικών σχέσεων  0,687** 

Κίνητρα Αυτοέκφρασης  0,640** 

Γνωστικά Κίνητρα  0,719** 

(*:p<0,05, **:p<0,01) 

Προκύπτει ότι η συσχέτιση για όλες τις κατηγορίες κινήτρων είναι στατιστικώς σημαντική σε 

επίπεδο p < 0,01 το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. Είναι 

σημαντικό ότι η συσχέτιση αυτή είναι θετική για όλες τις κατηγορίες το οποίο σημαίνει ότι 

μεταβλητές μεταβάλλονται κατά την ίδια κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι 

τα κίνητρα αυτοέκφρασης (r=0,64) παρουσιάζουν πολύ θετική συσχέτιση ενώ τα κίνητρα 

διαπροσωπικών σχέσεων (r=0,69) και τα γνωστικά (r=0.72) ακόμη πιο ισχυρή. Επίσης γίνεται 

φανερό από τα αποτελέσματα, ότι η συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

επηρεάζεται λιγότερο από τα κίνητρα αυτοεκτίμησης και πιο συγκεκριμένα από την ανάγκη 

για προσωπική επιβεβαίωση των μαθητών.  

Από τα αποτελέσματα αυτά, προκύπτει το πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα ότι οι μαθητές 

κινητοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία κυρίως επειδή ικανοποιούνται οι γνωστικές 

και κοινωνικές τους ανάγκες αλλά και σε ένα μεγάλο βαθμό οι ανάγκες αυτοέκφρασής τους. 

Προκειμένου να ερμηνευτεί περεταίρω η επίδραση της ικανοποίησης των εσωτερικών 

αναγκών των μαθητών στην ενεργό συμμετοχή στην διαδικασία της μάθησης, 

πραγματοποιήθηκε εξαγωγή αποτελεσμάτων του κριτηρίου της απλής γραμμικής 

παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 28. Προβλεπτική μεταβλητή για το βαθμό ενεργής συμμετοχής 

 β Beta t p 

 Σταθερός όρος ,709  2,976 ,004 

Σε τι βαθμό ικανοποιούνται οι παρακάτω 

συνθήκες που αφορούν στην ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία 

μάθησης, ύστερα από την αξιοποίηση του 

Μαθητικού Ραδιοφώνου 

,811 ,753 12,801 ,000 

R2=0,567 
 

Ο παραπάνω πίνακας αναδεικνύει ότι η ικανοποίηση των εσωτερικών κινήτρων (Γ1) των 

μαθητών ερμηνεύουν την ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης (Γ2) κατά ένα πολύ 

σημαντικό ποσοστό 56,7 %. Προσθέτως, αφού το p < 0,05 αποδεικνύεται ότι η γραμμική 

παλινδρόμηση είναι στατιστικά σημαντική άρα απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και η 

μεταβλητή Γ1 μπορεί να προβλέψει τις μεταβολές τις μεταβολές της Γ2. Πιο συγκεκριμένα Η 

αύξηση μιας μονάδας στην Γ1 επιφέρει αύξηση 0,811 στην Γ2. Επίσης ο συντελεστής beta με 

τιμή 0,753 αποδεικνύει  ότι η Γ1 ερμηνεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό την Γ2. 

 

4η Υπόθεση – Συσχέτιση ετών συμμετοχής στο Μαθητικό ραδιόφωνο και ενεργούς 
συμμετοχής στην διαδικασία μάθησης 

Κατά την 4η ερευνητική υπόθεση τα έτη συμμετοχής του εκπαιδευτικού σε προγράμματα 

μαθητικού ραδιοφώνου (Α1), δεν επηρεάζουν την άποψη των εκπαιδευτικών για την ενεργή 

συμμετοχή των μαθητών στην διαδικασία της μάθησης μετά από την αξιοποίηση του (Γ2).  

Για να διερευνηθεί η ορθότητα της υπόθεσης θα εφαρμοστεί ο έλεγχος ανάλυσης της 

διασποράς ή ανάλυσης διακύμανσης (one way ANOVA) που χρησιμοποιείται για τη 

διαπίστωση της ύπαρξης στατιστικά σημαντικών διαφορών ανάμεσα σε ομάδες 

υποκειμένων (συνήθως πάνω από δύο) σε σχέση με μια ποσοτική μεταβλητή 

(Ζαφειρόπουλος, 2005). Θα ελεγχθεί λοιπόν αν υπάρχουν διαφορές στις μέσες τιμές της 

μεταβλητής Γ2 για κάθε διαφορετική ομάδα απαντήσεων σε σχέση με τα έτη συμμετοχής.  

Προϋπόθεση για την εφαρμογή αυτού του στατιστικού δείκτη είναι η κανονικότητα της 

κατανομής των για την εξαρτημένη μεταβλητή Γ2 και την ανεξάρτητη Α1. Μετά τους 

κατάλληλους ελέγχους προέκυψε ότι ακολουθείται η κανονική κατανομή επομένως η 

ανάλυση διακύμανσης θα αποδώσει αξιόπιστα αποτελέσματα. 

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου ανάλυσης 

διακύμανσης για τις δύο μεταβλητές. 
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Πίνακας 29. Ανάλυση διακύμανσης για τις μεταβλητές της ενεργού συμμετοχής και της εμπειρίας των εκπαιδευτικών στο μαθητικό 
ραδιόφωνο 

  Έτη 

υλοποίησης 

N MO TA 

Σε τι βαθμό ικανοποιούνται οι παρακάτω συνθήκες που 

αφορούν στην ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία μάθησης, 

ύστερα από την αξιοποίηση του μαθητικού ραδιοφώνου 

1 62 3,60 ,62 

  2 25 3,91 ,58 

  3 16 3,70 ,40 

  4 11 4,06 ,48 

  5 8 3,57 ,73 

  6 5 3,65 1,14 

  Σύνολο 127 3,71 ,62 

F(5,121) = 1,78 p=1,23 > 0,05  

Κατά τον έλεγχο προέκυψε ότι p > 0,05, επομένως δεν είναι δυνατόν να απορριφθεί η 

μηδενική υπόθεση ότι δεν υπάρχει διαφορά στις μέσες τιμές Γ2 για τις διαφορετικές τιμές 

των ετών συμμετοχής. 

Αποδεικνύεται από τα παραπάνω ότι η 4η Υπόθεση ισχύει και δεν υπάρχει καμία επίδραση 

της εμπειρίας του εκπαιδευτικού για την άποψή του σχετικά με την ενεργό συμμετοχή των 

μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

5η Υπόθεση – Συσχέτιση λόγου αξιοποίησης και επίδρασης χαρακτηριστικών του μαθητικού 
ραδιοφώνου. 

Με τη συγκεκριμένη υπόθεση υποστηρίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι όλα τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία του μαθητικού ραδιοφώνου επιδρούν κατά τον ίδιο τρόπο στην 

κινητοποίηση των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία ανεξάρτητα από το λόγο που οι 

ίδιοι προτιμούν να το υλοποιούν στο σχολείο που ανήκουν. 

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται τα στατιστικά του βαθμού συμφωνίας ότι τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία του μαθητικού ραδιοφώνου ενισχύουν τα κίνητρα των μαθητών 

(Γ3), σε συσχέτιση με τις απαντήσεις για τον τρόπο υλοποίησης του μαθητικού 

ραδιοφώνου(Α4) 

Πίνακας 30. Περιγραφικά στατιστικά επίδρασης χαρακτηριστικών του μαθητικού ραδιοφώνου στην εκπαιδευτική διαδικασία προς 
τον λόγο υλοποίησης 

 ΜΟ ΤΑ Πλήθος % συνόλου 

Πως προτιμάτε να 

χρησιμοποιείτε το 

Μαθητικό Ραδιόφωνο 

Ως μέσο διάχυσης δράσεων του 

σχολείου 

4,34 ,42 47 37,0% 

Ως μέσο ελεύθερης έκφρασης των 

μαθητών με δικές τους παραγωγές 

4,25 ,55 102 80,3% 

Ως μέσο για επίτευξη μαθησιακών 

στόχων 

4,28 ,47 58 45,7% 
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Η ερώτηση που τέθηκε στους εκπαιδευτικούς «πως προτιμάτε να χρησιμοποιείτε το 

Μαθητικό Ραδιόφωνο» (Α4) ήταν πολλαπλής επιλογής και όπως ήδη αναλύθηκε οι 

περισσότεροι έδωσαν πάνω από μια απαντήσεις. Όπως φαίνεται πολύ καθαρά από τον πιο 

πάνω πίνακα ο μέσος όρος ιδιαίτερα υψηλός και είναι σχεδόν ο ίδιος, από 4,25 ως 4,34 για 

οποιαδήποτε απάντηση και αν δόθηκε. Μάλιστα και στις τρεις διαφορετικές απαντήσεις η 

τυπική απόκλιση είναι ιδιαίτερα χαμηλή με υψηλότερη τιμή 0,55. Έτσι αν και την απάντηση 

«Ως μέσο ελεύθερης έκφρασης των μαθητών με δικές τους παραγωγές» οι εκπαιδευτικοί  

την επέλεξαν κατά 80,3% μεταξύ των άλλων απαντήσεων, ο μέσος όρος δε διαφέρει 

ουσιαστικά από τις άλλες δύο απαντήσεις όπου συγκέντρωσαν το 37% και το 45.7% των 

προτιμήσεων.  

Πιο αναλυτικά, στον παρακάτω πίνακα συνάφειας διακρίνεται η έντονη συγκέντρωση πολύ 

υψηλού αλλά ιδιαιτέρως κοντινού ποσοστού προτιμήσεων γύρω στην τιμή 4 (συμφωνώ) για 

κάθε διαφορετική απάντηση της ερώτησης Α4. Οι τιμές αυτές σύμφωνα με τον πίνακα 

βρίσκονται μεταξύ 69,6% ως 78,7% με 70,9% επί του συνόλου των απαντήσεων. 

Γίνεται λοιπόν ξεκάθαρο ότι για οποιουσδήποτε λόγους οι εκπαιδευτικοί προτιμούν να 

χρησιμοποιούν το Μαθητικό Ραδιόφωνο, θεωρούν ότι τα χαρακτηριστικά του στοιχεία 

συμβάλλουν έντονα στην κινητοποίηση των μαθητών στη συμμετοχή τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

 
Πίνακας 31. Πίνακας συνάφειας τιμών στοιχείων του μαθητικού ραδιοφώνου και τρόπου χρήσης από τους εκπαιδευτικούς 

 

Τα παρακάτω στοιχεία του Μαθητικού 

Ραδιοφώνου ενισχύουν τα κίνητρα των 

μαθητών 

Σύνολα 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Πως προτιμάτε 

να 

χρησιμοποιείτε 

το Μαθητικό 

Ραδιόφωνο 

Ως μέσο διάχυσης 

δράσεων του σχολείου 

Πλήθος 0 0 5 37 5 47 

% απάντησης  0,0% 0,0% 10,6% 78,7% 10,6%  

% συνόλου 0,0% 0,0% 3,9% 29,1% 3,9% 37,0% 

Ως μέσο ελεύθερης 

έκφρασης των μαθητών με 

δικές τους παραγωγές 

Πλήθος 1 1 18 71 11 102 

% απάντησης 1,0% 1,0% 17,6% 69,6% 10,8%  

% συνόλου 0,8% 0,8% 14,2% 55,9% 8,7% 80,3% 

Ως μέσο για επίτευξη 

μαθησιακών στόχων 

Πλήθος 0 1 8 43 6 58 

% απάντησης 0,0% 1,7% 13,8% 74,1% 10,3%  

% συνόλου 0,0% 0,8% 6,3% 33,9% 4,7% 45,7% 

Σύνολα Πλήθος 1 2 23 90 11 127 

% συνόλου 0,8% 1,6% 18,1% 70,9% 8,7% 100,0% 
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Επιπλέον, θα είναι πολύ ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι πάνω από τις μισές του συνόλου των 

απαντήσεων (55,9%), όπου δηλώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν το Μαθητικό 

ραδιόφωνο ως μέσο ελεύθερης έκφρασης των μαθητών, «Συμφωνούν» (4) ότι τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία του ραδιοφώνου, ενισχύουν τα κίνητρα μάθησης. Πιστεύουν 

δηλαδή πως ο καλύτερος τρόπος για να ενισχύσουν τα κίνητρα των μαθητών τους για την 

εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω των δυνατοτήτων που δίνει το μαθητικό ραδιόφωνο, είναι 

να τους ενθαρρύνουν να το χρησιμοποιήσουν για να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους 

με δικές τους δημιουργίες. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διακατέχονται από την 

προσδοκία ότι οι μαθητές τους θα αναπτύξουν τη δεξιότητα της παραγωγής ραδιοφωνικού 

λόγου, παρατηρούν επίσης ότι οι μαθητές τους έχουν κινητοποιηθεί στην εκπαιδευτική 

διαδικασία εξ αιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ραδιοφώνου.  

 

Tο μαθητικό ραδιόφωνο ως εκπαιδευτικό εργαλείο 

6η Υπόθεση - Είδος συσχέτισης ειδικότητας εκπαιδευτικού συμβολή μαθητικού ραδιοφώνου 
ανά γνωστικό αντικείμενο 

Για να επιλεχθεί το στατιστικό που θα χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να ελεγχθεί η ορθότητα της 

υπόθεσής μας θα πρέπει να γίνει έλεγχο της κανονικότητας της κατανομής των δεδομένων 

μας. Στην περίπτωση που η κατανομή είναι κανονική, ενδείκνυται ο έλεγχος ανάλυσης 

διασποράς ANOVA όπου θα βοηθήσει να διαπιστωθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στις απαντήσεις που έδωσε κάθε ειδικότητα (Ε7) για τη συμβολή του 

μαθητικού ραδιοφώνου στη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων (Δ1). Στην αντίθετη 

περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί μη παραμετρικός όπου θα αποκαλύψει την ύπαρξη 

ομοιογένειας μεταξύ των απαντήσεων. 

Γίνεται έλεγχος της μηδενικής υπόθεσης ότι τα δεδομένα ακολουθούν την κανονική 

κατανομή με εξαρτημένη μεταβλητή την Δ1 και λίστα παραγόντων από την Ειδικότητα του 

εκπαιδευτικού(Ε7). Λόγω των αποτελεσμάτων του ελέγχου κανονικότητας επιλέγεται το 

Shapiro-Wilk test για όλες τις κατηγορίες αφού το πλήθος των τιμών τους είναι μικρότερο 

του 50. Διαπιστώνεται ότι σε τρεις από αυτές έχουμε p<0,05. Αυτό, οδηγεί στο συμπέρασμα 

ότι θα πρέπει να απορριφθεί η μηδενική υπόθεση και να γίνει δεκτό ότι δεν υπάρχει 

κανονικότητα στην κατανομή των δεδομένων μας. 

Με βάση το παραπάνω αποτέλεσμα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μη παραμετρικοί 
ελέγχους και πιο συγκεκριμένα ο έλεγχος Kruskal-Wallis. Οι υποθέσεις διαμορφώνονται ως 
εξής: 

Η0: Υπάρχει ομοιογένεια ως προς τις απόψεις για τη συμβολή του μαθητικού ραδιοφώνου 
στη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειμένων ανάμεσα στις ειδικότητες των 
εκπαιδευτικών 
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Η1: Δεν υπάρχει ομοιογένεια ως προς τις απόψεις για τη συμβολή του μαθητικού 
ραδιοφώνου στη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειμένων ανάμεσα στις ειδικότητες 
των εκπαιδευτικών 

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου ελέγχου στα δεδομένα μας έχει ως αποτέλεσμα p=0,18 

δηλαδή p > 0,05, άρα δεν απορρίπτεται η Η0  

Συνεπώς, η αρχική υπόθεση ισχύει, δηλαδή, όλες οι ειδικότητες εκπαιδευτικών έχουν όμοια 

άποψη ότι η αξιοποίηση του Μαθητικού Ραδιοφώνου συμβάλλει στη διδασκαλία όλων των 

γνωστικών αντικειμένων που αναφέρονται στην αντίστοιχη ερώτηση του ερωτηματολογίου. 

Πρέπει σε αυτό το σημείο να προσθέσουμε ότι όπως αναφέρθηκε παραπάνω στην ανάλυση 

της συγκεκριμένης μεταβλητής, ο μέσος όρος ήταν ιδιαίτερα υψηλός 4,07 (ΤΑ 0,6). Αυτό 

σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί όχι μόνο έχουν όμοια και σημαντικά θετική άποψη. 

 

7η Υπόθεση  - Συσχέτιση εμπειρίας εκπαιδευτικών στο μαθητικό ραδιόφωνο και αξιοποίησης 
διδακτικών τεχνικών προφορικής και γραπτής έκφρασης 

Με τρόπο παρόμοιο με τον έλεγχο της προηγούμενης υπόθεσης θα προηγηθεί ο έλεγχος 

κανονικότητας για την επιλογή του στατιστικού που θα χρησιμοποιηθεί για να γίνει 

αποδεκτό ή όχι ότι  ανεξάρτητα από την εμπειρία των εκπαιδευτικών στο Μαθητικό 

Ραδιόφωνο (Α9),  αυτοί έχουν την άποψη ότι μέσω της ενασχόλησης των μαθητών με το 

μέσο του ραδιοφώνου ικανοποιούνται με τον ίδιο θετικό τρόπο οι  τεχνικές προφορικής και 

γραπτής έκφρασης (Δ2). 

Γίνεται έλεγχος της μηδενικής υπόθεση ότι τα δεδομένα ακολουθούν την κανονική κατανομή 

με εξαρτημένη μεταβλητή την Δ2 και λίστα παραγόντων από τα έτη υλοποίησης 

προγραμμάτων Μαθητικού Ραδιοφώνου (Ε7). Από τα αποτελέσματα του ελέγχου 

κανονικότητας επιλέγονται αυτό του Kolmogorov-Smirnov για την κατηγορία απαντήσεων 

του ενός (1) έτους εμπειρίας που είναι 62 > 50 και το Shapiro-Wilk test για όλες τις υπόλοιπες 

κατηγορίες αφού το πλήθος των τιμών τους είναι μικρότερο του 50. Διαπιστώνεται ότι σε 

μια από αυτές έχουμε p<0,05. Αυτό, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να απορριφθεί 

η μηδενική υπόθεση και να γίνει δεκτό ότι δεν υπάρχει κανονικότητα στην κατανομή των 

δεδομένων μας. 

Με βάση το παραπάνω αποτέλεσμα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μη παραμετρικοί 

έλεγχοι και πιο συγκεκριμένα ο έλεγχος Kruskal-Wallis. Οι υποθέσεις διαμορφώνονται ως 

εξής: 

Η0: Υπάρχει ομοιογένεια ως προς τις απόψεις για την αξιοποίηση των τεχνικών προφορικής 

και γραπτής έκφρασης μέσα από το Μαθητικό Ραδιόφωνο ανάμεσα στα έτη συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών σε προγράμματα ραδιοφώνου.  

Η1: Δεν υπάρχει ομοιογένεια ως προς τις απόψεις για την αξιοποίηση των τεχνικών 

προφορικής και γραπτής έκφρασης μέσα από το Μαθητικό Ραδιόφωνο ανάμεσα στα έτη 

συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε προγράμματα ραδιοφώνου. 
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Η εφαρμογή του συγκεκριμένου ελέγχου στα δεδομένα έχει ως αποτέλεσμα p=0,447 δηλαδή 

p > 0,05, άρα δεν απορρίπτουμε την Η0.  

Συνεπώς, η αρχική  υπόθεση ισχύει δηλαδή ανεξαρτήτου της εμπειρίας τους οι εκπαιδευτικοί 

έχουν όμοια άποψη για την αξιοποίηση των διδακτικών τεχνικών προφορικής και γραπτής 

έκφρασης με την χρήση του Μαθητικού Ραδιοφώνου. Πρέπει σε αυτό το σημείο να 

προστεθεί ότι όπως αναφέρθηκε παραπάνω στην ανάλυση της συγκεκριμένης μεταβλητής, 

ο μέσος όρος ήταν ιδιαίτερα υψηλός  3,97 (ΤΑ 0,76). Προκύπτει λοιπόν ότι οι εκπαιδευτικοί 

όχι μόνο έχουν όμοια και σημαντικά θετική άποψη. 

 

8η Υπόθεση: Είδος συσχέτισης βαθμίδας σχολείου εκπαιδευτικού και καλλιέργειας των 
βασικών ικανοτήτων της ΕΕ 

Με τρόπο παρόμοιο με τον έλεγχο των δύο προηγούμενων υποθέσεων, θα προηγηθεί ο 

έλεγχος κανονικότητας για την επιλογή του στατιστικού που θα χρησιμοποιηθεί για να γίνει 

αποδεκτό ή όχι ότι  η βαθμίδα του σχολείου που υπηρετεί ο κάθε εκπαιδευτικός (Ε6) δε 

διαδραματίζει ρόλο στις απαντήσεις του σχετικά με την καλλιέργεια των 8 βασικών 

ικανοτήτων του 21ου αιώνα σύμφωνα με την ΕΕ, πάντα μέσω του Μαθητικού Ραδιοφώνου 

(Δ4). Βέβαια για το συγκεκριμένο είδος των μεταβλητών,  στην περίπτωση που η κατανομή 

μας είναι κανονική, ενδείκνυται ο έλεγχος t-test ανεξάρτητων δειγμάτων αφού οι ομάδες 

ατόμων περιορίζονται σε δύο (Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια βαθμίδα εκπαίδευσης) 

Γίνεται έλεγχος της μηδενικής υπόθεσης ότι τα δεδομένα ακολουθούν την κανονική 

κατανομή με εξαρτημένη μεταβλητή την Δ4 και λίστα παραγόντων από τις βαθμίδες που 

διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί (Ε6). Από τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας 

επιλέγεται το Kolmogorov-Smirnov  και για τις δύο κατηγορίες απαντήσεων (βαθμίδες 

εκπαίδευσης) αφού το πλήθος των τιμών τους είναι μεγαλύτερο του 50. Διαπιστώνεται ότι 

και στις δύο είναι p<0,05. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να απορριφθεί η 

μηδενική υπόθεση και να γίνει δεκτό ότι δεν υπάρχει κανονικότητα στην κατανομή των 

δεδομένων μας. 

Με βάση το παραπάνω αποτέλεσμα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μη παραμετρικοί 

ελέγχους και πιο συγκεκριμένα ο έλεγχος Mann-Whitney U. Οι υποθέσεις  διαμορφώνονται 

ως εξής: 

Η0: Υπάρχει ομοιογένεια ως προς τις απόψεις για το βαθμό καλλιέργειας των 8 βασικών 

ικανοτήτων του 21ου αιώνα ανάμεσα στις βαθμίδες που ανήκουν οι εκπαιδευτικοί 

Η1: Δεν υπάρχει ομοιογένεια ως προς τις απόψεις για το βαθμό καλλιέργειας των 8 βασικών 

ικανοτήτων του 21ου αιώνα ανάμεσα στις βαθμίδες που ανήκουν οι εκπαιδευτικοί 

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου ελέγχου στα δεδομένα μας έχει ως αποτέλεσμα p=0,514 

δηλαδή p > 0,05 άρα δεν απορρίπτουμε την Η0  
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Συνεπώς, η αρχική υπόθεση ισχύει δηλαδή ανεξαρτήτου της εκπαιδευτικής βαθμίδας που 

ανήκουν οι εκπαιδευτικοί έχουν όμοια άποψη για την καλλιέργεια των βασικών ικανοτήτων 

όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την χρήση του Μαθητικού Ραδιοφώνου. 

Πρέπει σε αυτό το σημείο να προστεθεί ότι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στην ανάλυση 

της συγκεκριμένης μεταβλητής, ο μέσος όρος ήταν ιδιαίτερα υψηλός  3,94 (ΤΑ 0,79). 

Προκύπτει, λοιπόν, ότι οι εκπαιδευτικοί όχι μόνο έχουν όμοια και σημαντικά θετική άποψη.  
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Συμπεράσματα 
Ύστερα από τη στατιστική ανάλυση των απαντήσεων και την εκτενή ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, μπορούν να παρουσιαστούν συνοπτικά τα συμπεράσματα που προκύπτουν 

από την κριτική επισκόπηση του συνόλου του παρόντος ερευνητικού έργου. 

Αρχικά, τονίζεται ότι πρόκειται για μια μελέτη σε πανελλήνια κλίμακα το σχολικό έτος 2016-

17 και βασίζεται σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα φύλου και ηλικίας, που παρουσιάζει 

μεγάλη γεωγραφική διασπορά. Οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, 

ασχολούνται με το Μαθητικό Ραδιόφωνο εθελοντικά, υψηλό ποσοστό των οποίων διαθέτει 

αυξημένα τυπικά προσόντα και υπάρχει μια διασπορά σε ειδικότητα, βαθμίδα εκπαίδευσης, 

καθώς και είδος σχολείου υπηρέτησης. 

Η ενότητα «Εκπαιδευτικός και ραδιόφωνο» βοήθησε στη συλλογή στοιχείων για το προφίλ 

των εκπαιδευτικών που έδειξαν ενδιαφέρον να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο, οι οποίοι 

σε ποσοστό 48,8% υλοποιούν το Μαθητικό Ραδιόφωνο ως πρόγραμμα σχολικών 

δραστηριοτήτων για πρώτη χρονιά, ενώ περισσότεροι από τους μισούς συνεχίζουν να 

υλοποιούν αντίστοιχο πρόγραμμα στο σχολείο τους και τα επόμενα έτη. Παράλληλα, 

παρατηρείται ότι σε ποσοστό 53,45% η ενασχόληση των εκπαιδευτικών με το ραδιόφωνο 

είναι συστηματική, είτε στο ίδιο σχολείο είτε σε διαφορετικό σχολείο κάθε έτος και με νέο 

μαθητικό δυναμικό κάθε φορά. 

Αναφορικά με τον τρόπο εισαγωγής του ραδιοφώνου στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

φαίνεται ότι η πιο διαδεδομένος είναι αυτός της υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών 

δραστηριοτήτων στη Δευτεροβάθμια ή διαθεματική/διεπιστημονική προσέγγιση μέσω της 

ευέλικτης ζώνης στο Δημοτικό Σχολείο, με την ένταξη στο πλαίσιο των μαθημάτων να 

κερδίζει έδαφος ειδικά στην πρωτοβάθμια. Επίσης, δείχνει ιδανικό εργαλείο για ερευνητικές 

εργασίες και για τα νέες προτάσεις από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

όπως η Θεματική Εβδομάδα στο Γυμνάσιο και οι Δημιουργικές Εργασίες στο Λύκειο. Οι 

εκπαιδευτικοί ξεδιπλώνουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους στον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό και υλοποιούν τρόπους εισαγωγής του ραδιοφώνου, ανάλογα με το πλαίσιο και 

προσαρμόζουν το σχέδιό τους στις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε σχολικού περιβάλλοντος, 

εκτός του τυπικού πλαισίου διδασκαλίας και των δυνατοτήτων που δίνει το εκπαιδευτικό 

σύστημα, όπως στα «κενά μαθημάτων» ή ενταγμένο ως «πρόγραμμα ψυχολογικής 

στήριξης». 

Όπως, επίσης, σημειώνουν οι Σοφός & Kron (2010), στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τα 

νέα Μέσα δύνανται να ενταχθούν στη διδακτική πράξη με βάση το οριζόντιο μοντέλο, 

δηλαδή αξιοποιούνται σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα με διαθεματική/διεπιστημονική 

προσέγγιση, ή αλλιώς «με διάχυση στα γνωστικά αντικείμενα».   

Εντυπωσιακό είναι ότι ως μέσο ελεύθερης έκφρασης των μαθητών τους αξιοποιούν το 

ραδιόφωνο οι εκπαιδευτικοί, όπως φαίνεται από το υψηλό ποσοστό 80,3%, δίνοντάς τους, 

έτσι, τη δυνατότητα να παράγουν ραδιοφωνικό λόγο, να εργαστούν με ένα καινοτόμο 
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εκπαιδευτικό εργαλείο, πρωτόγνωρο για αυτούς και να τους δοθεί ένα βήμα για να 

εκφραστούν ελεύθερα, να επικοινωνήσουν τις ιδέες τους, να συζητήσουν, να 

επιχειρηματολογήσουν. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική λειτουργία του ραδιοφώνου 

υποδηλώνει την προσδοκία των εκπαιδευτικών να εκπληρώσουν τον παιδαγωγικό ρόλο του 

σχολείου και βρίσκεται σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της ΕΕ για την ανάπτυξη ικανοτήτων 

ενός Ευρωπαίου πολίτη τον 21ο αιώνα από  Εξίσου ενδιαφέρον είναι ότι οι μισοί 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν το ραδιόφωνο και ως μέσο για επίτευξη συγκεκριμένων 

μαθησιακών στόχων στα γνωστικά  αντικείμενα που διδάσκουν, προσδίδοντάς του τον 

χαρακτήρα ενός υποστηρικτικού νέου Μέσου στη διδασκαλία τους. 

Η προσεκτική μελέτη των απαντήσεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με το προφίλ των 

μαθητών τους που συμμετέχουν στο Μαθητικό Ραδιόφωνο, οδήγησε στη γενική διαπίστωση 

ότι πρόκειται για άτομα με δυνατότητες συνεργασίας και επικοινωνίας στην ομάδα, που 

περιλαμβάνει έναν από τους τρεις βασικούς άξονες για την ομαδοποίηση των στόχων μέσα 

από το διαθεματικό ενιαίο πρόγραμμα σπουδών της Πληροφορικής (ΔΕΠΠΣ, 2003), στο 

πλαίσιο του οποίου οι μαθητές «χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο και αναπτύσσουν 

δραστηριότητες μέσα από ποικίλες οµαδικές - συνθετικές εργασίες». Επίσης, οι μαθητές που 

κάνουν ραδιόφωνο είναι δεκτικοί των προτάσεων τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των 

συμμαθητών τους, με διάθεση βελτίωσης των διαπροσωπικών σχέσεών τους, εργατικοί και 

επίμονοι για να αυτοβελτιωθούν. Αναφορικά με τις σχολικές τους επιδόσεις, δεν αποτελούν 

απαραίτητα το πρότυπο του άριστου μαθητή. Η συμμετοχή των μαθητών στο Μαθητικό 

Ραδιόφωνο αποτελεί μία καινούρια εμπειρία, αλλά σαφώς επιθυμούν να το γνωρίσουν από 

περιέργεια. 

Η ενότητα με τα κίνητρα μάθησης δείχνει ότι το ραδιόφωνο λειτουργεί ως ένα μέσο για να 

εκφράσουν οι μαθητές τη δημιουργικότητα και την πρωτοβουλία τους, μέσω της έκφρασης 

και του προφορικού λόγου. Σε ανάλογη συμφωνία βρίσκεται και η άποψη των 

εκπαιδευτικών τους, μέσω των απαντήσεων στην ερώτηση Δ3, ότι σε μεγαλύτερο βαθμό 

συμβάλλει στη μαθησιακή διαδικασία η φάση της ηχογράφησης- εκφώνησης (ΜΟ: 4,32 ΤΑ: 

0,806), δεδομένου ότι οι μαθητές απολαμβάνουν μαθησιακά τη διαδικασία της 

ηχογράφησης υποδηλώνοντας την αυτονομία και ανεξαρτησία τους στο έργο αυτό και ότι  

μέσω της οποίας εξασκούνται αβίαστα στο καταλληλότερο και πιο ρεαλιστικό επικοινωνιακό 

πλαίσιο τα παραγλωσσικά στοιχεία της ομιλίας τους. Οι μαθητές κινητοποιούνται σε μεγάλο 

βαθμό, κατά «Πολύ» από τα γνωστικά κίνητρα, όπως η περιέργεια και η τάση για αναζήτηση 

νέων εμπειριών. Η βασικότερη διαπίστωση από τη μελέτη των δεικτών για την παρούσα 

ενότητα αποτελεί ότι οι μαθητές ενεργοποιούνται «Πολύ» έως «Πάρα πολύ» από τα κίνητρα 

αυτοεκτίμησης- αυτοπεποίθησης, δηλαδή η ανάγκη της Ικανότητας, τα κίνητρα 

διαπροσωπικών σχέσεων, δηλαδή η ανάγκη της Συγγενικότητας/Συντροφικότητας, αλλά και 

τα κίνητρα αυτοέκφρασης, δηλαδή η ανάγκη της Αυτονομίας. Οι τρεις αυτές ανάγκες 

ερμηνεύονται βάση της Θεωρίας του Αυτοπροσδιορισμού (Deci & Ryan, 1985) ο βαθμός 

ικανοποίησης των οποίων δηλώνει ότι εκπληρώνονται τα εσωτερικά κίνητρα των μαθητών 

μέσα από το Μαθητικό Ραδιόφωνο. Ταυτόχρονα, εκπληρώνεται και η προσδοκία των 
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εκπαιδευτικών, όπως αυτή υποδηλώνεται μέσω της απάντησής τους ότι η δυνατότητα 

προσωπικής έκφρασης από το Μαθητικό Ραδιόφωνο (ΜΟ: 4,45 ΤΑ: 0,675), κινητοποιεί τους 

μαθητές τους στη μαθησιακή διαδικασία, εφόσον τους δίνεται ένα εργαλείο για να 

εκφραστούν σε ένα κοινό από συνομήλικους ή ενήλικους και μπορούν να κάνουν τη φωνή 

τους να ακουστεί. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η λειτουργία του ραδιοφώνου ως μέσο 

κοινωνικοποίησης, σε συνδυασμό με του χαρακτηριστικού του νέου, ευχάριστου και 

ψυχαγωγικού τρόπου μάθησης αναπτύσσει τα εσωτερικά κίνητρα των μαθητών και 

παρατηρείται πρόοδος στον κοινωνικό και ψυχολογικό τομέα. Ύστερα από την εμπλοκή των 

μαθητών στη ραδιοφωνική παραγωγή, με τον ρόλο του δημιουργού πρωτότυπου 

περιεχομένου, επιτυγχάνεται αλλαγή της στάσης και της συμπεριφοράς τους απέναντι στους 

άλλους, μαθαίνοντας να δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά με τους συνομιλήκους τους, αλλά 

και με τον εκπαιδευτικό τους να έχει ουσιαστικά τον ρόλο του εμψυχωτή και οι μαθητές να 

επιθυμούν τη βοήθειά του στο έργο τους. Η κινητοποίηση των μαθητών στη μαθησιακή 

διαδικασία, μέσω της ανάπτυξης του περιεχομένου στο διαδίκτυο που προσφέρεται από το 

ίδιο το διαδικτυακό ραδιόφωνο, ως εργαλείο web 2.0, προσεγγίζεται από την τυπολογία του 

Katz, για τα διαφορετικά επίπεδα λειτουργιών της προσωπικότητας από το προσωπικό 

όφελος (ενδιαφέρον, περιέργεια) έως το όφελος από το αίσθημα του «ανήκειν» σε μια 

διαδικτυακή κοινότητα (Katz, 1960). 

Σημαντικό συμπέρασμα από την έρευνα αποτελεί η δυναμική του Μαθητικού Ραδιοφώνου, 

ως εργαλείο web 2.0 μέσω του οποίου οι μαθητές δημιουργούν το δικό τους περιεχόμενο, 

στην καλλιέργεια του Γραμματισμού στα Μέσα και στην Πληροφορία, όπως παρατηρείται 

από τις απόψεις των εκπαιδευτικών ότι η δημιουργία ραδιοφωνικού λόγου απαιτεί από τους 

μαθητές να περάσουν όλα τα στάδια της πληροφορίας, όπως εντοπισμός υλικού, 

αξιολόγηση υλικού, κριτική αξιολόγηση των πηγών, στοιχειοθέτηση, σύνθεση υλικού, 

ανασύνταξη περιεχομένου, επιχειρηματολογία και αμφισβήτηση πληροφοριών και μέσων.  

Από την παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε, επίσης, να διερευνηθεί η αξία του Μαθητικού 

Ραδιοφώνου ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Τα ερευνητικά δεδομένα παρουσιάζουν στις 

αντίστοιχες κλίμακες πολύ υψηλούς μέσους όρους για όλα τα αντικείμενα, σχετικά με την 

γλώσσα, διαπίστωση η εξηγείται από την ίδια τη φύση της εμπλοκής στη ραδιοφωνική 

παραγωγή, αφού απαιτείται ανάπτυξη προφορικού και γραπτού λόγου, ως την πλέον βασική 

συνιστώσα της διαδικασίας. Παράλληλα, ενισχύονται τα παραγλωσσικά χαρακτηριστικά της 

επικοινωνίας, μέσω της συστηματικής ενασχόλησης των μαθητών με την εκφορά του λόγου 

στο ραδιόφωνο. Αναφορικά με τα γνωστικά αντικείμενα που έχουν τεχνολογικό υπόβαθρο 

και προσανατολισμό, θεωρείται ότι ωφελούνται πολύ σημαντικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

οι μαθητές στην προσπάθειά τους να ολοκληρώσουν μια ραδιοφωνική εκπομπή, κατακτούν 

γνώσεις και δεξιότητες στα λογισμικά επεξεργασίας και μετάδοσης ήχου, στις εφαρμογές 

πολυμέσων, και στις τεχνικές της ακουστικής. Τα αποτελέσματα των δύο κλιμάκων Δ1, Δ2 

φανερώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν το Μαθητικό Ραδιόφωνο ως ένα πολύ σημαντικό 

εκπαιδευτικό εργαλείο για μια σειρά γνωστικών αντικειμένων, με αιχμή τα μαθήματα 

γλώσσας, στα οποία μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία διδακτικές τεχνικές για την 

βελτίωση των μαθητών στην προφορική και γραπτή τους έκφρασης. 
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Η τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου ανέδειξε εντυπωσιακά υψηλούς μέσους όρους 

στον βαθμό ικανοποίησης των ικανοτήτων για τους πολίτες του 21ου αιώνα, σύμφωνα με το 

πλαίσιο προσόντων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα ενθαρρυντικά ερευνητικά 

δεδομένα προσφέρουν το επιχείρημα ότι πραγματικά το Μαθητικό Ραδιόφωνο συμβάλει 

θετικά ως τεταρτογενές, πλέον, Μέσο προς αυτή την κατεύθυνση. 

Επιπλέον, ο έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων μέσα από τα ερευνητικά δεδομένα των 

απόψεων των εκπαιδευτικών έδειξε ότι και οι οκτώ ικανοποιούνται, όπως συνοπτικά 

παρουσιάζονται παρακάτω. 

1η Υπόθεση: Παρατηρείται θετικός βαθμός ικανοποίησης εσωτερικών κινήτρων των 

μαθητών, εύρημα το οποίο επιβεβαιώνει ότι για όλες τις κατηγορίες εσωτερικών κινήτρων, 

οι εκπαιδευτικοί αποκρυσταλλώνουν παρόμοια άποψη, σύμφωνα με την οποία οι 

εσωτερικές ανάγκες των μαθητών ικανοποιούνται κατά πολύ, όταν εμπλέκονται με 

συμμετοχή στις δραστηριότητες του Μαθητικού Ραδιοφώνου. 

2η Υπόθεση: Παρατηρείται θετική επίδραση στην ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία της 

μάθησης μέσω του Μαθητικού Ραδιοφώνου, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των 

εκπαιδευτικών για πιο ενεργή συμμετοχή κατά μεγάλο βαθμό σε όλους τους τομείς 

μάθησης, με έμφαση σε αυτούς των στάσεων και συμπεριφορών. Επιπλέον, στις ερωτήσεις  

που εντάσσονται σε αυτό τον τομέα απαντώνται και τα πιο θετικά αποτελέσματα στις 

απαντήσεις όλης της κλίμακας, που σχετίζονται με την επιθυμία για συνεργασία με τους 

συμμαθητές και αυξημένο ενδιαφέρον για νέα γνώση.  

3η Υπόθεση: Παρατηρείται συσχέτιση ικανοποίησης εσωτερικών κινήτρων και της ενεργούς 

συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η υπόθεση ικανοποιείται από την παρατήρηση 

ότι ο τρόπος με τον οποίο μεταβάλλεται η ικανοποίηση των εσωτερικών αναγκών των 

μαθητών με τη χρήση του Μαθητικού Ραδιοφώνου,  συσχετίζεται με τον τρόπο που 

μεταβάλλεται η ενεργός συμμετοχή τους στη διαδικασία της μάθησης. Το γεγονός ότι ο 

μέσος όρος των απόψεων των εκπαιδευτικών για τη μεταβλητή της ικανοποίησης είναι 3,72, 

και για κάποιες ερωτήσεις μεγαλύτερος του 4, οδηγείς στο συμπέρασμα τον βαθμό θετικής 

επιρροής που έχει αυτή η μεταβλητή στην ενεργοποίηση των μαθητών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Από τα αποτελέσματα αυτά, προκύπτει το πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα ότι οι 

μαθητές κινητοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία, κυρίως, επειδή ικανοποιούνται οι 

γνωστικές και κοινωνικές τους ανάγκες. αλλά και σε ένα μεγάλο βαθμό οι ανάγκες 

αυτοέκφρασής τους. 

4η Υπόθεση: Δεν παρατηρείται συσχέτιση ετών συμμετοχής στο Μαθητικό ραδιόφωνο και 

ενεργούς συμμετοχής στην διαδικασία μάθησης, λαμβάνοντας υπόψη τα ερευνητικά 

δεδομένα σύμφωνα με τα οποία δεν υπάρχει καμία επίδραση της εμπειρίας του 

εκπαιδευτικού, κατά την άποψή του, σχετικά με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 
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5η Υπόθεση: Δεν παρατηρείται συσχέτιση λόγου αξιοποίησης του Μαθητικού Ραδιοφώνου 

και της επίδρασης χαρακτηριστικών του Μαθητικού Ραδιοφώνου. Ανεξαρτήτως κινήτρου 

εκπαιδευτικών και λόγου χρήσης του Μαθητικού Ραδιοφώνου, θεωρείται ότι τα στοιχεία του 

συμβάλλουν έντονα στην κινητοποίηση των μαθητών στη συμμετοχή τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Κατά την άποψη των εκπαιδευτικών, ο καλύτερος τρόπος για να 

ενισχύσουν τα κίνητρα των μαθητών τους για την εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω των 

δυνατοτήτων που δίνει το μαθητικό ραδιόφωνο, είναι να τους ενθαρρύνουν να το 

χρησιμοποιήσουν για να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους με δικές τους δημιουργίες. 

Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διακατέχονται από την προσδοκία ότι οι μαθητές τους 

θα αναπτύξουν τη δεξιότητα της παραγωγής ραδιοφωνικού λόγου, παρατηρούν επίσης ότι 

οι μαθητές τους έχουν κινητοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία εξ αιτίας των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του ραδιοφώνου. 

6η Υπόθεση: Δεν παρατηρείται συσχέτιση ειδικότητας εκπαιδευτικού με τον βαθμό 

συμβολής του Μαθητικού Ραδιοφώνου στη μαθησιακή διαδικασία ανά γνωστικό 

αντικείμενο. Η υπόθεση ότι όλες οι ειδικότητες εκπαιδευτικών δεν διαφοροποιούν την 

άποψή τους ότι η αξιοποίηση του Μαθητικού Ραδιοφώνου συμβάλλει στη διδασκαλία όλων 

των γνωστικών αντικειμένων, που αναφέρονται στην αντίστοιχη ερώτηση του 

ερωτηματολογίου ισχύει. Σημειώνεται ότι στην ανάλυση της συγκεκριμένης μεταβλητής, ο 

μέσος όρος ήταν ιδιαίτερα υψηλός 4,07 (ΤΑ 0,6), εύρημα το οποίο σημαίνει ότι οι 

εκπαιδευτικοί όχι μόνο έχουν όμοια, αλλά και σημαντικά θετική άποψη. 

7η Υπόθεση:  Δεν παρατηρείται συσχέτιση εμπειρίας εκπαιδευτικού στο Μαθητικό 

Ραδιόφωνο και της αξιοποίησης διδακτικών τεχνικών προφορικής και γραπτής έκφρασης. 

Ανεξαρτήτως εμπειρίας των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα του ραδιοφώνου, που μετριέται 

σε σχολικά έτη, υπάρχει συμφωνία για τον βαθμό αξιοποίησης των διδακτικών τεχνικών 

προφορικής και γραπτής έκφρασης με την χρήση του Μαθητικού Ραδιοφώνου. Σημειώνεται, 

επίσης, ότι από την ανάλυση της συγκεκριμένης μεταβλητής, ο μέσος όρος ήταν ιδιαίτερα 

υψηλός  3,97 (ΤΑ 0,76). Προκύπτει, λοιπόν, ότι οι εκπαιδευτικοί όχι μόνο έχουν όμοια, αλλά 

και σημαντικά θετική άποψη. 

8η Υπόθεση: Δεν παρατηρείται συσχέτιση της βαθμίδας σχολείου υπηρέτησης του 

εκπαιδευτικού και του βαθμού καλλιέργειας των βασικών ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής μέσω του Μαθητικού Ραδιοφώνου. Συνεπώς, η αρχική υπόθεση ισχύει, δηλαδή 

ανεξαρτήτου της εκπαιδευτικής βαθμίδας που ανήκουν οι εκπαιδευτικοί το παρόν σχολικό 

έτος, λαμβάνονται απαντήσεις που δείχνουν όμοια άποψη για τον βαθμό καλλιέργειας των 

βασικών ικανοτήτων, όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την χρήση του 

Μαθητικού Ραδιοφώνου. Σημειώνεται, επίσης, ότι από την ανάλυση της συγκεκριμένης 

μεταβλητής, ο μέσος όρος ήταν ιδιαίτερα υψηλός  3,94 (ΤΑ 0,79), σύμφωνα με το οποίο 

μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί όχι μόνο έχουν όμοια, αλλά και 

σημαντικά θετική άποψη. 
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Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν τα αρχικά ερευνητικά ερωτήματα 

που τέθηκαν στην εργασία. Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε στα κίνητρα μάθησης 

και στο Μαθητικό Ραδιόφωνο και, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, 

συμπεραίνεται ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και μαθητών σε προγράμματα του 

European School Radio επηρεάζει τα κίνητρα και το ενδιαφέρον των μαθητών για μάθηση. 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε στο Μαθητικό Ραδιόφωνο ως εν δυνάμει 

εκπαιδευτικό εργαλείο και, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, 

επιβεβαιώνεται ότι το European School Radio αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για τους 

εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.          
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Προτάσεις 
Η συγκεκριμένη έρευνα αποτυπώνει σθεναρά τη δυναμική του Μαθητικού Ραδιοφώνου 

στην ελληνική εκπαιδευτική διαδικασία, με τους μοναδικούς τρόπους αξιοποίησης σε κάθε 

σχολική τάξη και σε κάθε σχολικό πλαίσιο, που προκύπτει από τον προσεκτικό εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό που κάνει ο κάθε εκπαιδευτικός λαμβάνοντας υπόψη κυρίως το προφίλ και τις 

ανάγκες του έμψυχου υλικού του.  Στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε, επίσης, μέσα από τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών που υλοποιούν Μαθητικό Ραδιόφωνο, η συσχέτιση με τα 

κίνητρα μάθησης σε διαφορετικές ηλικίες, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, και απεδείχθη ότι 

υπάρχει ισχυρή επίδραση.   

Ωστόσο, επιλέχθηκε, εκ πρώτης, η προσέγγιση στους εκπαιδευτικούς και όχι απευθείας 

στους μαθητές, μέθοδος η οποία αιτιολογείται από το πλήθος των συμμετοχών από όλη την 

Ελλάδα στο Μαθητικό Ραδιόφωνο και από τον σκοπό της έρευνας, σύμφωνα με τον οποίο, 

επιχειρείται η καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών για την παιδαγωγική του 

Μαθητικού Ραδιοφώνου γενικά μέσα από την πρακτική εφαρμογή σε όλες τις τάξεις. 

Συνεπώς, πολυάριθμες θα μπορούσαν να είναι οι μελέτες περίπτωσης σε κάθε σχολική τάξη 

σε όλη την Ελλάδα, άλλες τόσες οι έρευνες πεδίου, και ακόμα περισσότερες οι έρευνες 

δράσης. Μέσα από την εν λόγω διπλωματική, προσδοκάται ότι θα ενθαρρυνθούν όλοι οι 

εκπαιδευτικοί να μελετήσουν πιο συγκεκριμένα το Μαθητικό Ραδιόφωνο στο δικό τους 

γνωστικό αντικείμενο.  Προτείνεται, εκτός από το ερωτηματολόγιο, ως ένα τυπικό δομημένο 

εργαλείο έρευνας που ενέχει το στοιχείο της μη προσωπικής επαφής, να αξιοποιείται το 

Ημερολόγιο Εκπαιδευτικού, μέσα από το οποίο οι καταγραφές για τη μαθησιακή πορεία των 

μαθητών καθ’ όλα τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος Μαθητικού Ραδιοφώνου. Το 

Ημερολόγιο αφενός θα βοηθήσει στην εξαγωγή πλούσιων συμπερασμάτων για την 

παιδαγωγική αναγκαιότητά του ως εκπαιδευτικό εργαλείο, αφετέρου θα βοηθήσει τον 

εκπαιδευτικό να αντιληφθεί για ποιον λόγο το χρησιμοποιεί, θα ελέγχει και θα 

αναπροσαρμόζει τη διδακτική του μέθοδο και θα βελτιώνεται συνεχώς, χωρίς το Μαθητικό 

Ραδιόφωνο να αποτελεί τον σκοπό, αλλά τον Μέσο στο ταξίδι της Μάθησης. 

Κλείνοντας, τονίζεται ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, το Μαθητικό Ραδιόφωνο 

εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το οριζόντιο μοντέλο, δηλαδή με 

διάχυση σε όλα τα μαθήματα και διαθεματικά/διεπιστημονικά. Η πράξη του Μαθητικού 

Ραδιοφώνου στα σχολεία, η απήχηση που έχει με τη συνεχή διεύρυνση του δικτύου των 

σχολείων, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής για ψηφιακά και μιντιακά 

ικανούς πολίτες, σύμφωνα με τους σκοπούς και στόχους του Οπτικοακουστικού 

Γραμματισμού και του Γραμματισμού στα Μέσα και στην Πληροφορία, θέτουν το πλαίσιο 

για επίσημη και αυτόνομη εισαγωγή των Μέσων ως ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο στη 

σχολική εκπαίδευση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Διαδικτυακή διεύθυνση ερωτηματολογίου:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIU4LwWHirpMTzLAeHySA-

p8g7PMplTIs7FWfOVTVgVrSQwA/viewform 

 

 

Μαθητικό Ραδιόφωνο Εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία 
& Κίνητρα Μάθησης 
 
 

Αγαπητοί/ές εκπαιδευτικοί,  

Το παρόν ερωτηματολόγιο εντάσσεται στα πλαίσια μεταπτυχιακής έρευνας για το Μ.Π.Σ. 

"Νέες  

Τεχνολογίες της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση".  

Θα χρειαστεί να διερευνήσουμε την άποψή σας για το διαδικτυακό ραδιόφωνο και τη χρήση 

του στη σχολική διαδικασία. Παράλληλα, ζητάμε την αποτύπωση της εμπειρίας σας, 

παρατηρώντας προσεκτικά την συμπεριφορά των μαθητών σας κατά την ενεργό συμμετοχή 

τους στο Μαθητικό Ραδιόφωνο,  σχετικά με τα κίνητρα μάθησης. Οι ειλικρινές σας 

απαντήσεις σας θα συμβάλουν καθοριστικά στα ασφαλή συμπεράσματα της παρούσας 

πρωτότυπης έρευνας. 

Η συμπλήρωσή του δε διαρκεί περισσότερο από δέκα λεπτά.  

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και τα δεδομένα θα αξιοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς 

της εν λόγω έρευνας. 

Με εκτίμηση.  

Αναγνώστης Γενιτζές, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIU4LwWHirpMTzLAeHySA-p8g7PMplTIs7FWfOVTVgVrSQwA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIU4LwWHirpMTzLAeHySA-p8g7PMplTIs7FWfOVTVgVrSQwA/viewform
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* Απαιτείται 

Α. Εκπαιδευτικός και Μαθητικό Ραδιόφωνο 

Α1. Πόσα έτη υλοποιείτε πρόγραμμα για το 

Μαθητικό Ραδιόφωνο * 

 

Α2. Συχνότητα και σχολική ραδιοφωνική ομάδα, με 

την οποία υλοποιείτε πρόγραμμα για το Μαθητικό 

Ραδιόφωνο: * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 Στο ίδιο σχολείο με τακτική συμμετοχή 

 Στο ίδιο σχολείο περιστασιακά και όχι συστηματικά 

 Κάθε χρόνο σε διαφορετικά σχολεία, ανάλογα με την τοποθέτηση κάθε έτος 

 Ανάλογα με το σχολείο και το μαθητικό δυναμικό κάθε φορά 

Α3. Πότε υλοποιείτε Μαθητικό Ραδιόφωνο; * 

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

 Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό Σχολείο) 

 Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων 

 Ερευνητική Εργασία (Α', Β' Λυκείου) 

 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eTwinning 

 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ 

 Όμιλος Δραστηριοτήτων (Πειραματικά σχολεία) 

 Τεχνολογία (Γυμνάσιο) 

 Στα πλαίσια του μαθήματός σας 

 Διαθεματικά (Γλώσσα, Λογοτεχνία, Πληροφορική, Μουσική κ.α.) 

 Άλλο:  
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Α4. Προτιμάτε να χρησιμοποιείτε το Μαθητικό Ραδιόφωνο: * 

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

 Ως μέσο διάχυσης δράσεων του σχολείου 

 Ως μέσο ελεύθερης έκφρασης των μαθητών με δικές τους παραγωγές 

 Ως μέσο για επίτευξη μαθησιακών στόχων 

Β. Προφίλ μαθητών στο Μαθητικό Ραδιόφωνο 

Β1.  Σε τι βαθμό έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά οι μαθητές που έδειξαν ενδιαφέρον 

να συμμετάσχουν στο Μαθητικό Ραδιόφωνο; * Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη 

ανά σειρά. 
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Γ. Κίνητρα μάθησης και Μαθητικό Ραδιόφωνο 

Απαντήστε στα παρακάτω σύμφωνα με την παρατήρηση στους μαθητές σας που 

εμπλέκονται στο Μαθητικό Ραδιόφωνο 

Γ.1 Αξιολογήστε κατά πόσο ικανοποιούνται μέσα από το Μαθητικό Ραδιόφωνο οι 

εσωτερικές ανάγκες των μαθητών που σχετίζονται με τη διαδικασία μάθησης: * Να 

επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη ανά σειρά. 
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Γ.2 Σε τι βαθμό ικανοποιούνται οι παρακάτω συνθήκες που αφορούν στην ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία μάθησης, ύστερα από την αξιοποίηση του 

Μαθητικού Ραδιοφώνου * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη ανά σειρά. 
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Γ.3 Τα παρακάτω στοιχεία του Μαθητικού Ραδιοφώνου ενισχύουν τα κίνητρα των 

μαθητών * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη ανά σειρά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαφωνώ 
πλήρως Διαφωνώ Ούτε Διαφωνώ, 

ούτε Συμφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ 
πλήρως 

Ψυχαγωγικός 
χαρακτήρας 
ραδιοφώνου 
Δυνατότητα 
προσωπικής 
έκφρασης 
Μέσο προσωπικής 
προβολής 
Μέσο 
κοινωνικοποίησης 
Ευχάριστος τρόπος 
μάθησης 
Εναλλακτική Μέθοδος 
μάθησης, εκτός 
σχολικών εγχειριδίων 
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Δ. Το Μαθητικό Ραδιόφωνο ως εκπαιδευτικό εργαλείο 

Απαντήστε στα παρακάτω σύμφωνα με την εμπειρία σας στο Μαθητικό Ραδιόφωνο 

 Δ.1 Το Μαθητικό Ραδιόφωνο συμβάλλει μαθησιακά στο πλαίσιο των παρακάτω γνωστικών 

αντικειμένων * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη ανά σειρά.

 

 

Δ.2 Σε τι βαθμό αξιοποιούνται οι παρακάτω διδακτικές τεχνικές προφορικής και γραπτής 

έκφρασης μέσα από το Μαθητικό Ραδιόφωνο; * Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη 

ανά σειρά. 

 

 

 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

Αφήγηση 
Επιχειρηματολογία 
Συνεντεύξεις 
Διάλογος 
Δημιουργική γραφή 
Παιχνίδι ρόλων 
Καταιγισμός ιδεών 
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Δ.3 Σε τι βαθμό συμβάλλουν οι φάσεις κατά τη ραδιοφωνική παραγωγή στη διαδικασία της 

μάθησης; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη ανά σειρά. 

 

Δ.4 Σημειώστε κατά πόσο μέσω του Μαθητικού Ραδιοφώνου μπορούν να καλλιεργηθούν οι 
οκτώ βασικές ικανότητες, σύμφωνα με την ΕΕ, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την 
ατομική ολοκλήρωσηκαι εξέλιξη, την ενεργοποίηση του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την 
απασχόληση * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη ανά σειρά. 

 

Ε. Προσωπικά στοιχεία εκπαιδευτικού 

Ε1. Φύλο * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 Άντρας 

 Γυναίκα 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

Λειτουργία ομάδων, επικοινωνία, 
διαχείριση συγκρούσεων 
Αναζήτησης θεματολογίας 
εκπομπής 
Διερεύνηση πηγών περιεχομένου 
Σύνθεση περιεχομένου εκπομπή 
Ηχογράφηση Εκφώνηση 
Επιλογή μουσικής επένδυσης 
Επεξεργασία και μίξη ήχου 
Κριτική ακρόαση και σχολιασμός 
Ανατροφοδότηση από ακροατές 
Αξιοποίηση υλικού στη 
διδασκαλία 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα 
Επικοινωνία στις ξένες γλώσσες 
Μαθηματική ικανότητα και 
βασικές ικανότητες στις επιστήμες 
και στην τεχνολογία 
Ψηφιακή ικανότητα 
Μεταγνωστικές ικανότητες 
Κοινωνικές ικανότητες και 
ικανότητες που σχετίζονται με την 
ιδιότητα του πολίτη 
Αίσθημα πρωτοβουλίας και 
επιχειρηματικότητα 
Πολιτιστική γνώση και έκφραση 
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Ε2. Ηλικία * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 2030 

 3140 

 4150 

 άνω των 50 

Ε3. Επαγγελματική κατάσταση Να επισημαίνεται μόνο 

μία έλλειψη. 

 Μόνιμος 

 Αναπληρωτής 

 

Ε4. Εκπαίδευση * 

Παρακαλώ, συμπληρώστε το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε ολοκληρώσει: 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

 Κάτοχος διδακτορικού 

 Κάτοχος μεταπτυχιακού 

 Μετεκπαίδευση 

 Κάτοχος δεύτερου πτυχίου 

 Κάτοχος πτυχίου 

Ε5. Βαθμίδα υπηρέτησης κατά το σχολικό έτος 201617 

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 Α/θμια 

 Β/θμια 
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Ε6. Κατηγορία σχολείου υπηρέτησης Να επισημαίνεται 

μόνο μία έλλειψη. 

 Δημοτικό Σχολείο 

 Γυμνάσιο 

 Γενικό Λύκειο 

 Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) 

 Επαγγελματικές Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) 

 Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) 

 Μουσικό Σχολείο 

 Καλλιτεχνικό Σχολείο 

 Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο 

 Πειραματικό Γυμνάσιο 

 Πειραματικό Λύκειο 

 Ειδικό Σχολείο 

 Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) 

 Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής 

Ε7. Ειδικότητα * 

Επιλογή από λίστα όλων των επίσημων ειδικοτήτων εκπαίδευσης 

 

Ε8. Δ/νση Εκπαίδευσης * 

Επιλογή από λίστα όλων των Διευθύνσεων εκπαίδευσης (ΠΕ & ΔΕ) 
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

Είναι υποχρεωτικό να εντάξετε στο τέλος του κειμένου της οριστικοποιημένης τελικής εκδοχής της 

Μ.Δ.Ε. σας και να υπογράψετε το ακόλουθο κείμενο:  

«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 

1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν 

προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής 

αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και 

μόνον.» 

 

Υπογραφή:  

Γενιτζές Αναγνώστης 
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