Το Σχολείο μας ανοίγει τα φτερά του και πετά...ραδιοφωνικά!
Με πολύ μεγάλη χαρά σας ενημερώνουμε ότι το Σχολείο μας από φέτος συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα NEStOR Erasmus+. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία του πρώτου Ευρωπαϊκού
Μαθητικού Διαδικτυακού Ραδιοφώνου μέσα από το οποίο οι μαθητές/τριες θα επικοινωνούν τις απόψεις, τις
σκέψεις, τα συναισθήματά τους, τις μουσικές τους προτιμήσεις δημιουργώντας ραδιοφωνικές εκπομπές.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε το 4ο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου στο Ρέθυμνο και ο Πανελλήνιος
Διαγωνισμός ραδιοφωνικού μηνύματος και τραγουδιού «Κάν’ το ν’ ακουστεί 2017». Η ραδιοφωνική ομάδα του
σχολείου μας, «Ραδιοτερατάκια τσέπης» συμμετείχε στον διαγωνισμό με τη δημιουργία ενός ραδιοφωνικού
μηνύματος ενενήντα δευτερολέπτων με θέμα: «Οι ήχοι της φύσης σε καλούν». Στόχος του μηνύματός μας
ήταν να ευαισθητοποιήσουμε αλλά και να προβληματίσουμε τον κάθε ακροατή, τον καθένα από εμάς, ο
οποίος καθημερινά αντιμετωπίζει υπερβολικό άγχος, ζει μηχανικά στην προσπάθειά του να προλάβει τους
ιλιγγιώδης ρυθμούς της σύγχρονης ζωής με αποτέλεσμα να αγνοεί τις απλές, καθημερινές χαρές της ζωής και
της φύσης. Θέλαμε να δείξουμε επίσης πώς η επαφή με τους ήχους της φύσης μπορεί να επηρεάσει θετικά τον
ψυχισμό μας και να ενεργοποιήσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητά μας.
Φαίνεται ότι το μήνυμά μας ήταν αρκετά πειστικό αφού διακρίθηκε στα πρώτα τρία ραδιοφωνικά μηνύματα
πανελληνίως και πήρε την Ειδική Διάκριση Ευρηματικότητας.
Για τον λόγο αυτό βρεθήκαμε στο Ρέθυμνο, στο 4ο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου για να παραλάβουμε το
βραβείο μας. Μαθητές και μαθήτριες σχολείων από όλη την Ελλάδα και για πρώτη φορά και από την Κύπρο
παρευρέθηκαν στο Ρέθυμνο από τις 16 μέχρι τις 18 Μαρτίου. Οι δράσεις του Φεστιβάλ περιελάμβαναν, εκτός
από την τελετή βράβευσης, δείπνο γνωριμίας, σεμινάρια παραγωγής εκπομπών, λειτουργία και διακόσμηση
περιπτέρων, διαγωνισμό αφίσας, παιχνίδια, φαγητό και διασκέδαση.
Με την επιστροφή μας στην Κύπρο φέραμε μαζί μας, πέρα από τη διάκριση, την ανάμνηση της φιλοξενίας και
το χαμόγελο των μαθητών/τριών και των καθηγητών/τριών του Πειραματικού Γυμνασίου Κρήτης αλλά και
όλων των μαθητικών ραδιοφωνικών ομάδων που γνωρίσαμε εκεί.

Η Ραδιοφωνική Ομάδα του Σχολείου μας:
Δημητρίου Λουκιανή, Θεοχαρίδου Νεφέλη, Λουκά Ναταλία, Νεάρχου Άντρια, Νικολαϊδου Μαρία του Γ1,
Αντωνίου Γεωργία, Θεοδώρου Μιχαηλία του Γ4, Αναστασιάδης Τάσος, Ιονίτα Ντέιβιντ, Κόκκινου Κωνσταντίνα,
Κοντού Ειρήνη του Γ5 και Σφάλτου Μάγια του Β1, Θεοδώρου Μαριλένα, Κκαϊλή Αναστασία, Μαράκκου
Βασιλεία του Β2, Κωνσταντίνου Κωνσταντίνα, Μαύρου Αργυρώ, Μαύρου Μυρτώ του Α2.
Υπεύθυνοι Καθηγητές: Παναγιώτα Χριστοφόρου και Γιώργος Κολοκοτρώνης

