ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ & ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
“ΚΑΝ’ ΤΟ Ν’ ΑΚΟΥΣΤΕΙ 2017”

H Επιστημονική Εταιρεία “Διαθεματικό, Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας
με τον διακριτικό τίτλο: European School Radio, το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο”, Η Εκπαιδευτική
Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού συνδιοργανώνουν τον Πανελλήνιο
Διαγωνισμό Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού “Κάν’ το ν΄ ακουστεί 2017”, με θέμα: “Η
τέχνη της επικοινωνίας”. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύπρου.
Τα μέσα αλλάζουν, μα ο σκοπός παραμένει: η επικοινωνία είναι βασική ανθρώπινη ανάγκη, πηγή
ζωής και χαράς, είναι κίνητρο δημιουργίας και προϋπόθεση συνεργασίας και προόδου. Σας καλούμε
σε ένα κυνήγι του θησαυρού της επικοινωνίας, σε ένα ταξίδι στα μονοπάτια της επικοινωνιακής
τέχνης με σύμμαχο το ραδιόφωνο. Ας επικοινωνήσουμε!
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
●

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας - Τι πιστεύεις;

Η μαθητική άποψη για τις πληροφορίες που λαμβάνουμε καθημερινά από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
και η αναγκαιότητα της καλλιέργειας του Γραμματισμού στα Μέσα και στην Πληροφορία.
● Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης- Εσύ πόσο δικτυωμένος είσαι;
Η επικοινωνία των νέων με ψηφιακά μέσα στη σύγχρονη εποχή.

●

Ραδιο-Επικοινώνησε…

Το Μαθητικό Ραδιόφωνο ως μέσο επικοινωνίας μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, η συμβολή του στη
διαμόρφωση ενεργών ακροατών και παραγωγών και οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες που δίνει στη διασχολική
επικοινωνία.
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●

Δεν μπορείς να το πεις; Κάνε χιούμορ!

Βλέποντας τη θετική πλευρά της ζωής και προσπαθώντας να επικοινωνήσουμε με ευχάριστο τρόπο.

●

Πες το αλλιώς… Πες το με μουσική

Μουσικές νότες μας ταξιδεύουν και καταφέρνουμε να επικοινωνήσουμε τις ιδέες μας.

●

Σώπα, άκου, μίλα και χτίσε μια καλύτερη κοινωνία

Επικοινωνία είναι η τέχνη του να ακούς τον εαυτό σου και τους άλλους. Δίχως προσπάθεια επικοινωνίας με
τον περίγυρό μας, είναι αδύνατο να αλλάξουμε τον κόσμο.

●

Βρες αγάπη και αλήθεια μες στης γιαγιάς τα παραμύθια.

Κάνοντας βήματα στην επικοινωνία με τις προηγούμενες γενιές.

●

Σε καλούν ήχοι της φύσης - Θ’ απαντήσεις;

Πώς η επαφή με τους ήχους της φύσης μπορεί να επηρεάσει θετικά τον ψυχισμό μας και να ενεργοποιήσει τη
φαντασία και τη δημιουργικότητά μας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της Ελλάδας και της Κύπρου.
Τα σχολεία που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή, θα χρειαστεί να πραγματοποιήσουν την
εγγραφή τους στο European School Radio μέσω της πλατφόρμας www.europeanschoolradio.eu
Το κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο (2) συμμετοχές.
Οι συμμετοχές να είναι πρωτότυπες και να μην έχουν υποβληθεί σε άλλον διαγωνισμό.
Τα τραγούδια να έχουν δημιουργηθεί από μαθητές ή κυρίως από μαθητές. Προτείνουμε οι
εκπαιδευτικοί να έχουν ρόλο εμψυχωτή στην παραγωγή τραγουδιών από τους μαθητές, ώστε να
αναδειχθεί η μαθητική πρωτοβουλία.
Η εκφώνηση / ερμηνεία να γίνεται από μαθητές και μαθήτριες του σχολείου.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
●
●

Ραδιοφωνικό μήνυμα, μέχρι 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα
Πρωτότυπο Τραγούδι, μέχρι 3 λεπτά

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Οι συμμετοχές θα υποβληθούν στην ιστοσελίδα του European School Radio. Προαιρετικά,
κατά την υποβολή η κάθε συμμετοχή μπορεί να συνοδεύεται από ένα λογότυπο. Η υποβολή των
συμμετοχών θα πραγματοποιηθεί από 10 Ιανουαρίου - 10 Φεβρουαρίου 2017.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κριτήρια Αξιολόγησης για το ραδιοφωνικό μήνυμα:
Η πρωτοτυπία, το περιεχόμενο του μηνύματος, ο τρόπος και το ύφος εκφώνησης, η
μουσική/ηχητική επένδυση, η ποιότητα του ήχου, ο συνολικός/τελικός αντίκτυπος
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Κριτήρια Αξιολόγησης για το τραγούδι:
Ο στίχος, η σύνθεση, η ερμηνεία, η ποιότητα του ήχου, ο συνολικός/τελικός αντίκτυπος
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση των συμμετοχών θα γίνει από επιτροπές για κάθε κατηγορία, που θα
απαρτίζονται από ειδικούς για αυτόν το σκοπό και θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα
http://europeanschoolradio.eu/4fest . Επίσης, όλες οι συμμετοχές του διαγωνισμού θα μεταδίδονται
στο European School Radio.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ
Θα δοθούν πέντε (5) βραβεία συνολικά:
●
●
●
●
●

Βραβείο καλύτερου ραδιοφωνικού μηνύματος σε σχολείο Πρωτοβάθμιας
Βραβείο καλύτερου ραδιοφωνικού μηνύματος σε σχολείο Δευτεροβάθμιας.
Βραβείο καλύτερου τραγουδιού σε σχολείο Πρωτοβάθμιας.
Βραβείο καλύτερου τραγουδιού σε σχολείο Δευτεροβάθμιας.
Βραβείο των ακροατών του ΕSR.

Θα δοθούν ειδικές διακρίσεις για κάθε βαθμίδα, τις οποίες θα αποφασίσουν κατά τη διαδικασία της
αξιολόγησης οι Κριτικές Επιτροπές. Όλες οι συμμετοχές, ανεξάρτητα από την ενδεχόμενη βράβευσή
τους στον διαγωνισμό, θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.
Η ανακοίνωση και βράβευση των νικητών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 4ου Πανελλήνιου
Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 18 Μαρτίου 2017 στο
Ρέθυμνο της Κρήτης.
Περισσότερες πληροφορίες για τον Διαγωνισμό, στην επίσημη ιστοσελίδα του 4ου Πανελλήνιου
Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου http://europeanschoolradio.eu/4fest
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