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Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ραδιοφωνικού Μηνύματος 

Δημοτικό Σχολείο «ΔΕΛΑΣΑΛ» 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO 

Πεύκα, 19-11-2014 

Το Δημοτικό "ΔΕΛΑΣΑΛ" Θεσσαλονίκης, στo πλαίσιo της συνεργασίας του με την UNESCO ως 

ενεργό μέλος στο δίκτυο των συνεργαζόμενων σχολείων ASPnet, λειτουργεί,από τη φετινή σχολική 

χρονιά, το Ραδιοφωνικό Εργαστήριο στο μαθητικό ραδιόφωνο European School Radio. 

Οι κοινότητες μαθητών χρησιμοποιούν το ραδιόφωνο ως μέσο έκφρασης των ιδεών τους και 

ανοίγουν διάλογο με συνομιλήκους τους. Μέσα από τον οδηγό της UNESCO “Guidelines for 

broadcasters on promoting user-generated content and media information literacy”, δίνεται έμφαση 

στην παιδαγωγική σημασία της έκφρασης των νέων και ανάδειξης των απόψεών τους μέσα από μια 

κοινότητα. Διεθνείς έρευνες τονίζουν ότι οι μαθητές “έχουν πολλά να πουν”, τόσο μεταξύ τους όσο 

και να τα δημοσιοποιήσουν με ευθύνη σε όλη τη μαθητική κοινότητα. Οι μαθητές, έχοντας την 

εμπειρία της παθητικής ακρόασης δίχως τη δυνατότητα παρέμβασης και δράσης, δύνανται ως 

ραδιοφωνικοί παραγωγοί να ηγηθούν της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. 

Καλούν, λοιπόν,  σε διάλογο μαθητές άλλων σχολείων, θέτουν τους προβληματισμούς τους και 

μοιράζονται προσωπικά βιώματα και ιστορίες για ένα θέμα κοινωνικού ενδιαφέροντος.  

Το Δημοτικό "ΔΕΛΑΣΑΛ" προκηρύσσει  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, τον οποίο συντονίζουν οι μαθητές του Δημοτικού "ΔΕΛΑΣΑΛ" και ο οποίος φιλοξενείται στο 

διαδικτυακό ραδιόφωνο EuropeanSchoolRadio. 

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται στους/στις μαθητές/τριες όλων των τάξεων (Α΄ έως ΣΤ΄)  όλων 

των Δημόσιων και Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων. 

Η Πολιτιστική Ατζέντα θα περιλαμβάνει τις παρακάτω Παγκόσμιες Ημέρες: 

 Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου  

 Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης 

 Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

 Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμικής Διαφορετικότητας 

 Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 

 Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιώματων 
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Υπεύθυνοι για τις ραδιοφωνικές εκπομπές, που θα φιλοξενήσουν τα διαγωνιζόμενα 

μηνύματα, είναι οι μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού "Ι.Μ.ΔΕΛΑΣΑΛ". Οι εκπομπές θα 

παίζονται για μια ολόκληρη εβδομάδα στο διαδικτυακό ραδιόφωνο EuropeanSchoolRadio, έτσι 

ώστε να φιλοξενήσουν όλες τις συμμετοχές. Το πρόγραμμα των εκπομπών έχει ως εξής: 

 

Φεβρουάριος 2015  Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

    Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου 

 

(καταληκτική ημερομηνία αποστολής υλικού 20 Φεβρουαρίου 2015) 

 

Μάρτιος 2015   Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης 

    Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

 

 

(καταληκτική ημερομηνία αποστολής υλικού 27 Φεβρουαρίου 2015) 

 

Απρίλιος 2015   Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμικής Διαφορετικότητας 

    Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 

 

(καταληκτική ημερομηνία αποστολής υλικού 23 Μαρτίου 2015) 

 

Τα λασαλιανά Σχολεία της Ελλάδας (το Δημοτικό "Δελασάλ" Αλίμου, Ο "Άγιος Γεώργιος" Σύρου και 

το Δημοτικό "Ι.Μ.ΔΕΛΑΣΑΛ" Θεσσαλονίκης) μπορούν να αποστείλουν υλικό για τις ραδιοφωνικές 

εκπομπές αλλά δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό.  

 

 

 Τρόπος συμμετοχής: 

 

Όσα σχολεία επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μπορούν να συμπληρώσουν την 

ηλεκτρονική Φόρμα Συμμετοχής, με τίτλο "Δήλωση Συμμετοχής Σχολείου", που θα βρουν στον 

σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Δημοτικού www.elementary.delasalle.gr,και να την υποβάλουν έως 

και τις 13 Φεβρουαρίου 2015. 

 

Στον ίδιο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε και άλλα χρήσιμα έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό, όπως 

τη "Δήλωση Αποστολής Υλικού", τη "Βεβαίωση Διευθυντή", τα "Κριτήρια Αξιολόγησης" και 

τους "Όρους Συμμετοχής". 

 

Τα σχολεία μπορούν να συμμετάσχουν με τη δική τους: 

1. Μαθητική Δημιουργία ενός τραγουδιού για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας. 

2. Μαθητική Δημιουργία ενός ολιγόλεπτου ραδιοφωνικού μηνύματος για τον εορτασμό της 

Παγκόσμιας Ημέρας. 

 

Τα σχολεία μπορούν να συμμετάσχουν με: 

1. Ομάδα μαθητών από διάφορες τάξεις  

2. Ομάδα μαθητών μίας τάξης. 
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Οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν με τραγούδια και ραδιοφωνικά μηνύματα στην 

Ελληνική, Αγγλική και Γαλλική Γλώσσα. 

 

Κάθε σχολείο έχει δικαίωμα συμμετοχής σε δύο (2) το πολύ Παγκόσμιες Ημέρες.  Στην 

περίπτωση που κάποιο σχολείο επιθυμεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό με δύο 

Παγκόσμιες Ημέρες, θα πρέπει συμπληρώσει για καθεμία  ξεχωριστή "Δήλωση Συμμετοχής 

Σχολείου". 

 

 Διαδικασία Αποστολής Υλικού 

 

1. Τα σχολεία επιλέγουν την Παγκόσμια Ημέρα και τη μορφή της συμμετοχής τους (τραγούδι ή 

ραδιοφωνικό μήνυμα) και τη δηλώνουν στη Φόρμα Συμμετοχής που θα πρέπει να 

υποβάλουν έως και τις 13 Φεβρουαρίου 2015, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

2. Τα σχολεία ετοιμάζουν τις δημιουργίες τους και τις αποστέλλουν στο Δημοτικό 

"Ι.Μ.ΔΕΛΑΣΑΛ" έως και την καταληκτική ημερομηνία που αναφέρεται παραπάνω, σύμφωνα 

με το πρόγραμμα των εκπομπών. 

3. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή, θα πρέπει να συνοδεύεται από τη "Δήλωση Αποστολής 

Υλικού" και τη "Βεβαίωση Διευθυντή" που αφορά την άδεια των γονέων για συμμετοχή των 

παιδιών τους στον Διαγωνισμό. 

4. Ο τύπος του ηχητικού αρχείου θα πρέπει είναι σε μορφή: mp3. 

5.  Η διάρκεια του ηχητικού αρχείου πρέπει να είναι ενός (1) λεπτού, για το ραδιοφωνικό 

μήνυμα και μεταξύ ενός (1) και τριών (3) λεπτών, για το τραγούδι. 

6. Η αποστολή του υλικού θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 

competitions@delasalle.gr. Εναλλακτικά, οι δημιουργίες μπορούν να αποσταλούν και 

ταχυδρομικά (συστημένα) στη διεύθυνση: Κολέγιο "ΔΕΛΑΣΑΛ" Τ.Θ. 06 Πεύκα (Ρετζίκι) Τ.Κ. 

57010 Ασβεστοχώρι - Θεσσαλονίκη. 

 

Αξιολόγηση και Βράβευση 

 

Η επιτροπή, που θα ελέγχει τις μαθητικές δημιουργίες, πριν αυτές ανέβουν στις ραδιοφωνικές 

εκπομπές,θα αποτελείται από τη Διευθύντρια και τον Υποδιευθυντή του Δημοτικού"Ι.Μ.ΔΕΛΑΣΑΛ", 

κ. Λαπουρίδου Αλεξάνδρα και κ. Μαυρίδη Χαρίλαο, την υπεύθυνη του Διαγωνισμού, κ. Τούλιου, και 

τους συντονιστές του European School Radio. 

 

H επιτροπή, που θα αξιολογήσει, στην τελική φάση, τις συμμετοχές θα αποτελείται από: 

1. τη Γενική Διευθύντρια του Κολεγίου "ΔΕΛΑΣΑΛ", κ. Σταυρούλα Κανελλοπούλου 

2. τη Διευθύντρια του Δημοτικού "Ι.Μ.ΔΕΛΑΣΑΛ", κ. Αλεξάνδρα Λαπουρίδου 

3. τον Καθηγητή Μουσικής του Κολεγίου "ΔΕΛΑΣΑΛ", κ. Αθανάσιο Χατζηγιάννη 

4. τον ειδικό για την εποπτεία των σποτ του σταθμού και εκπαιδευτικό ΠΕ04.02 στο Π.Π Λύκειο 

του ΑΠΘ, κ. Αναστάσιο Βαφείδη. 

5. τη Δασκάλα του Δημοτικού "Ι.Μ.ΔΕΛΑΣΑΛ", συντονίστρια του EuropeanSchoolRadio και 

Υπεύθυνη του Διαγωνισμού, κ. Ευτυχία Τούλιου 

6. την Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας και υπεύθυνη Έδρας της Unesco, κ. Π. Νάσκου 

– Περράκη. 
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Η βράβευση των καλύτερων ραδιοφωνικών μηνυμάτων θα πραγματοποιηθεί στην τελική εκδήλωση, 

που θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Κολεγίου, την Κυριακή, 10 Μαΐου 2015. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Τούλιου, υπεύθυνη οργάνωσης 

του Διαγωνισμού, στο 2310 675 020 ή να αποστείλετε τις απορίες σας στο 

competitions@delasalle.gr. 

 

 

Καλή επιτυχία σε όλους. 

 

 

  Η Διευθύντρια του Δημοτικού 

 

 

                                                                                                                             Αλεξάνδρα Λαπουρίδου 

 

  


