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Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού έργου NEStOR κατά τη σχολική χρονιά 2017‐2018
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου NEStOR‐Networked European School Web Radio,
πραγματοποιήθηκε, στις 28 Νοεμβρίου 2017, συνάντηση των σχολείων που θα
εφαρμόσουν το έργο κατά τη σχολική χρονιά 2017‐2018. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στο
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και σε αυτή συμμετείχαν πέραν των 70 μαθητών και
εκπαιδευτικών από τα δώδεκα σχολεία που θα εφαρμόσουν και θα υλοποιήσουν δράσεις
του έργου κατά τη φετινή σχολική χρονιά.
Το έργο NEStOR χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+. Το έργο
εντάσσεται στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2, «Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή
καλώ πρακτικών – Στρατηγικές Συμπράξεις για τη Σχολική Εκπαίδευση» και έχει διάρκεια
δύο χρόνων, από την 1η Οκτωβρίου 2016 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018. Σκοπός του έργου
NEStOR είναι να δημιουργήσει στην Ευρώπη ένα μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο που να
αποτελεί ένα ευέλικτο, πολύγλωσσο, σύγχρονο και ελκυστικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τα
σχολεία. Το Διαδικτυακό Ραδιόφωνο προσφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα τη
δυνατότητα εξοικείωσης, τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, με τις τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας, ενώ παράλληλα προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία για την
καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, τη δυνατότητα συμμετοχής κάθε ευρωπαίου μαθητή
σε ένα κοινό ραδιοφωνικό δίκτυο και την ανταλλαγή και διάχυση πολιτισμικών στοιχείων.
Στο έργο NEStOR συμμετέχουν ως εταίροι από την Κύπρο, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Κύπρου και το Γυμνάσιο Αγλαντζιάς. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να
βρείτε
στις
ακόλουθες
ιστοσελίδες:
http://europeanschoolradio.eu,
http://www.pi.ac.cy/NEStOR.
Τα σχολεία που θα συμμετέχουν στην εφαρμογή του έργου, κατά τη σχολική χρονιά 2017‐
2018, επιλέγηκαν μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου (αρ.
φακ. Π.Ι. 5.24.06 και ημερ. 4/9/2017). Συγκεκριμένα τα δώδεκα σχολεία που θα
συμμετέχουν είναι τα ακόλουθα: Δημοτικό Σχολείο Αγίων Ομολογητών, Δημοτικό Σχολείο
Αλαμινού‐Δημητράκη Γεωργίου, Δημοτικό Σχολείο Ευρύχου, Δημοτικό Σχολείο Κάτω
Πολεμιδιών Ά‐Παναγίας Ευαγγελίστριας, Δημοτικό Σχολείο Λυμπιών, Δημοτικό Σχολείο
Μακεδονίτισσας Β’, Γυμνάσιο Αγλαντζιάς, Γυμνάσιο Λινόπετρας, Λύκειο Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ’‐Δασούπολη, Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Λύκειο Πολεμιδιών και
Α΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας.
Τη συνάντηση χαιρέτησε η Προϊσταμένη του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, κ. Αναστασία Οικονόμου και τίμησε με την παρουσία
του ο επιθεωρητής Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, κ. Χρίστος Δημοσθένους.
Στη συνάντηση έγινε αρχικά παρουσίαση σχετική με το έργο, τον σκοπό και τους στόχους
του, τα στάδια εφαρμογής του στην Κύπρο, καθώς επίσης και για τον τρόπο με τον οποίο το
έργο υποστηρίζει τους στόχους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για ανάπτυξη
ψηφιακών δεξιοτήτων και αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση. Στη συνέχεια, έγινε

σύντομη παρουσίαση της διαδικτυακής πλατφόρμας του έργου, όπου θα φιλοξενούνται οι
ραδιοφωνικές παραγωγές των σχολείων, ενώ σύντομη παρουσίαση έγινε και για τον
Μαθητικό Διαγωνισμό Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού «Κάν’ το ν΄ ακουστεί
2018» (http://europeanschoolradio.eu/5fest/). Πολύ σημαντική ήταν η παρουσίαση της
εμπειρίας των μαθητών του Γυμνασίου Αγλαντζιάς, οι οποίοι συμμετείχαν στην εφαρμογή
του έργου κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά, καθώς επίσης και των μαθητών του
Δημοτικού Σχολείου Αλαμινού που συμμετείχαν με εκπομπές στο Ευρωπαϊκό Μαθητικό
Ραδιόφωνο. Οι παρουσιάσεις έγιναν από τους ίδιους τους μαθητές. Ακολούθως, μαθητές
και εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν σε ξεχωριστές αίθουσες παρουσίαση για τα στάδια
παραγωγής διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκπομπής και παρουσίαση για την ανάπτυξη
μαθησιακού σχεδιασμού, αντιστοίχως.
Περισσότερα για τη συνάντηση, υλικό και πληροφορίες για την εφαρμογή του NEStOR στην
Κύπρο κατά τη σχολική χρονιά 2017‐18, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
www.pi.ac.cy/NEStOR.

