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« Το 1
ο
 Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου «εκπέμπει» δυναμικά» 

 
 

Πάνω από 350 μαθητές και εκπαιδευτικοί από δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια από 

όλη την Ελλάδα έδωσαν δυναμικό παρόν στις εργασίες του 1
ο
 Πανελληνίου Φεστιβάλ Μαθητικού 

Ραδιοφώνου  το οποίο πραγματοποιήθηκε  με μεγάλη επιτυχία από τις 10 έως τις 12 Απριλίου 2014 

στην κατάμεστη αίθουσα της πρώην Μαθητικής Εστίας του Δήμου  Καλαβρύτων. 

Συγκεκριμένα συμμετείχαν το Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων, το 49
ο
 Δημοτικό Σχολείο 

Πατρών, το 10
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης, το 10

ο
 Δημοτικό Σχολείο Χανίων, το Γυμνάσιο 

Καλαβρύτων, το Γυμνάσιο και το ΓΕΛ Βραχναιίκων, το 4
ο
 ΓΕΛ Ασκληπιείου, το 4

ο
 ΓΕΛ 

Πετρούπολης, το 2
ο
 ΓΕΛ Κιλκίς,  το ΓΕΛ Καμπάνη Κιλκίς, το 3

ο
 ΓΕΛ Πύργου, το Πρότυπο 

Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών, το 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο Πατρών και το 4

ο
 Γυμνάσιο Χαλανδρίου. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στο Φεστιβάλ συμμετείχαν, με σύνδεση μέσω skype,  και ευρωπαϊκά 

σχολεία από τη Νορβηγία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Τουρκία, καθώς και το 1
ο
 Εργαστήριο 

Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Πυλαίας  Θεσσαλονίκης. 

Η εκδήλωση, η οποία οργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής 

Ελλάδας, με τη συμμετοχή του Σχολικού Συμβούλου της 9
ης

 Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αχαΐας, κ. Βαλμά Θεοφάνη, της υπεύθυνης του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων της 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας κ. Ανδρεάννας Κουφού και του 12/Θ Δημοτικού 

Σχολείου και του Γυμνασίου  Καλαβρύτων, υπό τη διεύθυνση των κ.κ. Χαλμούκη Θεόδωρου και 

Παναγόπουλου Θεοδόση αντίστοιχα, βασίστηκε στην καινοτόμα ιδέα της εκπαιδευτικού κ. Τούλιου 

Ευτυχίας, συντονίστριας του “European School Radio» για το σχολικό έτος 2013-2014, και 

πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Επιστημονική Εταιρεία “European School Radio”, τα 

ιδρυτικά της μέλη και το Δήμο Καλαβρύτων. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
 
 

 
 



Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ οι συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικοί είχαν την 

ευκαιρία να παρουσιάσουν καινοτόμες πολιτιστικές δράσεις σχετικές με το μαθητικό ραδιόφωνο 

“European School Radio”. 

Οι εργασίες ξεκίνησαν το απόγευμα της Πέμπτης 10 Απριλίου 2014 με εκδήλωση υποδοχής 

των σχολείων, η οποία περιελάμβανε παρουσίαση κινηματογραφικών τραγουδιών του Μάνου 

Χατζιδάκι από τη μικτή χορωδία Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου Καλαβρύτων, αναβίωση 

παραδοσιακού καλαβρυτινού γάμου και έκθεση poster από τα συμμετέχοντα σχολεία.  

Ακολούθησε η κεντρική εκδήλωση, την Παρασκευή 11 Απριλίου 2014, στην οποία 

παρέστησαν και τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι φορέων των Καλαβρύτων και της 

ευρύτερης περιοχής της Αχαΐας καθώς και στελέχη εκπαίδευσης της περιφερειακής ενότητας 

Αχαΐας. 

Η έναρξη της κεντρικής εκδήλωσης έγινε με την «Ραδιο-φωνική Μουσική» της 

Φιλαρμονικής του Δήμου Καλαβρύτων και ακολούθησε συζήτηση σχετική με την ανάπτυξη και 

βελτίωση του μαθητικού ραδιοφώνου ως προς το περιεχόμενο και τις τεχνικές του υποδομές με 

απώτερο σκοπό αφενός να υποστηρίξει καλύτερα τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και 

αφετέρου να αποτελέσει μέσο σχολικής και κοινωνικής δικτύωσης. Στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε κοινή εικαστική δράση δημιουργίας πανό του Φεστιβάλ από τους συμμετέχοντες 

μαθητές και παραγωγή ραδιοφωνικής εκπομπής από αντιπροσωπεία μαθητών των συμμετεχόντων 

σχολείων με τίτλο «Ανταπόκριση από ραδιοφωνική ομάδα του Φεστιβάλ», η οποία  μεταδόθηκε 

ζωντανά διαδικτυακά μέσω του “European School Radio” ( http://blogs.sch.gr/esrblog/ ).  

Η κεντρική εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συναυλία από μαθητικά σχήματα του  2
ου

 ΓΕΛ 

Κιλκίς και Καμπάνης Κιλκίς καθώς και από τη μπάντα «ΣΤΡΟΦΗ» του θεραπευτικού 

προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

Οι εργασίες του 1
ου

  Πανελλήνιου Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου ολοκληρώθηκαν το 

Σάββατο 12 Απριλίου με την ανοιχτή συζήτηση που διοργανώθηκε μεταξύ των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών και μαθητών και την εκπρόσωπο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων 

Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ), δημοσιογράφο και ραδιοφωνική παραγωγό κ. 

Τσικριτζή Αφροδίτη για το παρόν και το μέλλον του ραδιοφώνου και τη σχέση  συμβατικού και 

διαδικτυακού ραδιοφώνου, μέσα από την οποία αναδείχθηκε η ανάγκη συνεργασίας και σύζευξης.  

Το σύνολο των εργασιών του Φεστιβάλ μεταδόθηκαν ζωντανά, μέσω live streaming από την 

πλατφόρμα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. 

Η συντονιστική επιτροπή του Φεστιβάλ ευχαριστεί θερμά όλους όσους ανταποκρίθηκαν στο 

κάλεσμά της και στήριξαν την πρωτοβουλία της καθώς και όλους τους χορηγούς του Φεστιβάλ 

ευελπιστώντας στην καθιέρωσή του ως θεσμού στην εκπαιδευτική πραγματικότητα της χώρας μας. 

http://blogs.sch.gr/esrblog/


Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Γιώργος Παναγιωτόπουλος 

στα πλαίσια της διοργάνωσης υπογράμμισε: «Το 1
ο
 Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου 

είναι γεγονός και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που η αρχή της καινοτόμου αυτής πρωτοβουλίας έγινε 

στην περιφέρειά μας.  

Τόσο η μαζικότητα της συμμετοχής όσο και η όρεξη και ο ασίγαστος ενθουσιασμός που έδειξαν οι 

μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που τίμησαν με την παρουσία τους το Φεστιβάλ αποτελεί για εμάς τον 

καλύτερο δείκτη αποτίμησης της εν λόγω  διοργάνωσης ανοίγοντας το δρόμο για την καθιέρωσή του 

ως το θεσμό εκείνο που καθιστά τη σχολική μονάδα σημείο αναφοράς και στηρίζει με τον πιο 

δημιουργικό τρόπο τους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας σε 

τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης καθώς 

επίσης στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν. Εύχομαι να συνεχίσουν να 

«εκπέμπουν» ραδιοφωνικά μετουσιώνοντας, με την ίδια δημιουργική διάθεση, τις ιδέες και τις 

ανησυχίες τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


