
                                                     Δελτίο Τύπου

  μ    μ    Εσπερινό Γυ νάσιο Μεσολογγίου ε Λυκειακές Τάξεις

"     μ μ    μ      μ       ". Τελικά το ήνυ α των αθητών του σχολείου ας ακούστηκε πολύ δυνατά
      μ        μ        Συγχαρητήρια στην ραδιοφωνική ο άδα του σχολείου που ας έδωσε τόση χαρά

  .  μ             μ .  μ  και ικανοποίηση Πά ε δυνατά και για άλλες ραδιοφωνικές εκπο πές Πά ε
        .δυνατά και σε άλλες δράσεις

Οι φωνές των μαθητριών και μαθητών μας, διαμέσου του ραδιοφωνικού μηνύματος
που  έστειλαν  στον  Πανελλήνιο  Διαγωνισμό  Ραδιοφωνικού  μηνύματος   «Κάντο
ν΄ακουστεί 2017»  ακούστηκαν πιο δυνατά. 

Σε  μια  καταπληκτική  διοργάνωση,  στα  πλαίσια  του  4ου Πανελληνίου  Φεστιβάλ
Μαθητικού  Ραδιοφώνου  2017  που  έγινε  στο  Ρέθυμνο   από  16-18  Μαρτίου,
συναντηθήκαμε με άλλα σχολεία, τραγουδήσαμε, δείξαμε την ραδιοφωνική δουλειά
μας,  παρακολουθήσαμε  εργαστήρια  επεξεργασίας  ήχου  και  ραδιοφωνικής
παραγωγής,  βραβευτήκαμε  αλλά  προπάντων  συμμετείχαμε!  Ευχαριστούμε  το
European School Radio και το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Ρεθύμνου για
την άψογη διοργάνωση.  Ευχαριστούμε  όλους όσους μας βοήθησαν για να είμαστε
παρόντες στην τελετή βράβευσης.



Η  ραδιοφωνική  ομάδα  του  σχολείου  μας   «Αραιά  και  που»  έκανε  το  πρώτο
ραδιοφωνικό  βήμα  της.  Ελπίζουμε  να  συνεχίσουν  οργανώνοντας   ραδιοφωνικές
εκπομπές, στέλνοντας όσα έχουν να πουν  στο ραδιοφωνικό σύμπαν του European
School Radio ή και γιατί όχι στο Ραδιοφωνικό Σταθμό της πόλης μας που πήραν μια
εμπειρία με την ραδιοφωνική συνέντευξη που έδωσαν.

Ευχόμαστε στους μαθητές και στις μαθήτριες μας να είναι υγιείς και να συνεχίσουν
να δημιουργούν με "μεράκι" μικρά, όμορφα και αληθινά πράγματα.

Μπορείτε να ακούσετε το ραδιοφωνικό μήνυμα μας  στο σύνδεσμο 
http://europeanschoolradio.eu/4fest/vraveia/ ή  στη σελίδα μας στο face book:  
https://www.facebook.com/esperinogymmesol/

Η Διευθύντρια
Ο  Σύλλογος Διδασκόντων
 Οι Μαθητές

http://europeanschoolradio.eu/4fest/vraveia/
https://www.facebook.com/esperinogymmesol/


Στην αυλή του Πειραματικού Γυμνασίου Ρεθύμνου συμμετέχοντας σε δράσεις και γνωρίζοντας  άλλα σχολεία.



Στη διάρκεια εργαστηριακής άσκησης στα εργαστήρια του Πειραματικού Γυμνασλιου Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Τελετή βράβευσης «Σπίτι Πολιτισμού» - Πλατεία Μικρασιατών Ρέθυμνο



Επίσκεψη Στο Ραδιοφωνικό σταθμό Ι.Π. Μεσολογγίου.




