ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
4ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου
Στα μέσα του Μάρτη και συγκεκριμένα Πέμπτη 16, Παρασκευή 17, και
Σάββατο 18, η καρδιά του Μαθητικού Ραδιοφώνου θα χτυπά δυνατά από
το Ρέθυμνο!
Μαθητές-παραγωγοί ραδιοφωνικών εκπομπών με τους εκπαιδευτικούς
τους, θα ταξιδέψουν από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο προς το Ρέθυμνο,
για να συμμετάσχουν σε μια ετήσια συνάντηση, γιορτής, γνωριμίας και
ανατροφοδότησης!
Το φετινό Φεστιβάλ που είναι το 4ο κατά σειρά, στόχο έχει την ελεύθερη
έκφραση, την ανάδειξη της δημιουργικότητας, καθώς και το γραμματισμό στα Μέσα και την Πληροφορία.
Το 4o Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου συνδιοργανώνουν μαζί με την Επιστημονική Εταιρεία
‘Διαθεματικό, Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας’ – ‘European School Radio. - Το Πρώτο
Μαθητικό Ραδιόφωνο’ και το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Κρήτης, το τμήμα Μηχανικών Μουσικής
Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΑΤΕΙ Κρήτης και πραγματοποιείται με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και της
Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Πέμπτη 16 Μαρτίου: Η πρώτη συνάντηση των ραδιοφωνικών ομάδων θα γίνει με δείπνο γνωριμίας που θα
περιλαμβάνει εκτός από τα παραδοσιακά εδέσματα, μαθητικά μουσικά σχήματα, χορό, τραγούδι, τη guest εμφάνιση
του μεγάλου ‘φαβορί’ του φετινού ‘The Voice of Greece’, Πασχάλη Μπούσδρου και πολλές εκπλήξεις, στο κέντρο
‘Φάρος’, στο Ατσιπόπουλο Ρεθύμνου.
Παρασκευή 17 Μαρτίου: Η μέρα των κύριων δράσεων του Φεστιβάλ! Το πρωί από τις 8:30 μέχρι τις 15:00 όλες οι
ραδιοφωνικές ομάδες θα συναντηθούν στο χώρο του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Κρήτης και του
τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής -ΑΤΕΙ Κρήτης, (Περιβόλια Ρεθύμνου) για να στήσουν τα
δικά τους περίπτερα, να παρουσιάσουν τις δράσεις της ομάδας τους, να παίξουν βιωματικά παιχνίδια γνωριμίας, να
παρακολουθήσουν εργαστήρια δημιουργίας ηχητικών εκπομπών, να ξεναγηθούν στα εργαστήρια και το στούντιο
των ΑΤΕΙ και να συμμετάσχουν στη ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή που θα είναι σε εξέλιξη όλη τη διάρκεια της
μέρας!
Το απόγευμα 18:00-20:30 στο ‘Σπίτι του Πολιτισμού’ στο κέντρο της Παλιάς Πόλης του Ρεθύμνου, στην επίσημη
Τελετή Βράβευσης, θα γίνει η απονομή των βραβείων των ραδιοφωνικών ομάδων που θα διακριθούν στο
Διαγωνισμό ‘Κάντο Ν’ Ακουστεί’ που φέτος έχει θέμα την ‘Τέχνη της Επικοινωνίας’.
Σάββατο 18 Μαρτίου: Το πρωί του Σαββάτου, 18 Μαρτίου από τις 9:00 μέχρι τις 11:00, όλοι οι μαθητέςραδιοφωνικοί παραγωγοί του European School Radio που θα συμμετάσχουν στις δράσεις του Φεστιβάλ, θα
εμπλακούν σε μια συζήτηση ‘στρογγυλής τράπεζας’ στο Αμφιθέατρο των ΑΤΕΙ Κρήτης, με θέμα τη τέχνη της
επικοινωνίας και πώς αυτή εκφράζεται μέσα από τη δράση τους στο Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο. Τη συζήτηση θα
πλαισιώσουν ο καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ.
Μάριος Πουρκός, με ανακοίνωσή του με θέμα «Το ραδιόφωνο στην υπηρεσία της έρευνας, μάθησης και ανάπτυξης
του ανθρώπου: Δημιουργώντας κύματα επικοινωνίας, συλλογικότητας και γνώσης», η διδάσκουσα του τμήματος
Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης, Δρ. Κατερίνα Τζεδάκη με σύντομη εισήγηση με
θέμα «Σύγχρονη Τεχνολογία, Ραδιόφωνο και Επικοινωνία» και ο Διευθυντής της ΕΡΑ Ηρακλείου κ. Κώστας Βασιλάκης
με μια σύντομη εισήγηση με θέμα τη «Δημοσιογραφική Δεοντολογία».
Μετά το τέλος της συζήτησης οι μαθητικές ομάδες με τους συνοδούς τους θα επισκεφτούν τον αρχαιολογικό χώρο
της Αρχαίας Ελεύθερνας, θα ξεναγηθούν στο Μουσείο και θα γευματίσουν σε παραδοσιακή ταβέρνα του χωριού.
Πληροφορίες στον ιστότοπο: http://europeanschoolradio.eu/4fest/

