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Ήρθε Γράµµα στο Σχολείο 
Παγκόσμια Ημέρα ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ 

13 Φεβρουαρίου 2017 

Το συγκεκριμένο γραμματόσημο εκδόθηκε το 1965 

στην πρώην ΕΣΣΔ. Μπορείτε να διακρίνετε τι 

απεικονίζεται στο γραμματόσημο και πως 

σχετίζεται με το «ραδιόφωνο»; Τι γνωρίζετε για 

τους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους και τους 

ραδιοφωνικούς σταθμούς;   
 

Παγκόσμια Ημέρα ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ 
Προς την Εκπαιδευτική Κοινότητα  
 

«Η Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου καθιερώθηκε με απόφαση της UNESCO στις 29 

Σεπτεμβρίου 2011, έπειτα από πρόταση της Ισπανικής Ακαδημίας Ραδιοφώνου. 

 

Αρχικά, η πρόταση των Ισπανών ήταν να τιμάται η Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου στις 30 

Οκτωβρίου, σε ανάμνηση της περίφημης εκπομπής του Όρσον Γουέλς το 1938, που έμεινε 

στην ιστορία ως ο «Πόλεμος των Κόσμων». Η UNESCO, όμως, αποφάσισε διαφορετικά και 

πρόκρινε τη 13η Φεβρουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία το 1946 πρωτολειτούργησε το 

ραδιόφωνο του ΟΗΕ. 

 

Σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας Ραδιοφώνου είναι ο εορτασμός του ραδιοφώνου ως 

Μέσου Μαζικής Επικοινωνίας, η βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των 

ραδιοφωνικών οργανισμών και η ενθάρρυνση των μεγάλων διεθνών δικτύων, όσο και των 

τοπικών ραδιοφώνων, να προωθήσουν την πρόσβαση στην πληροφόρηση και την 

ελευθερία της έκφρασης στα ερτζιανά.» 

 

4ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου & 

Διαγωνισμός Ραδιοφωνικού Μηνύματος και 

Τραγουδιού «Κάν’ το ν’ ακουστεί 2017» 

H Επιστημονική Εταιρία “European School 

Radio”, το Πειραματικό Γυμνάσιο 

Πανεπιστημίου Κρήτης, μαζί με το Τμήμα 

Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και 

Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης και την Περιφέρεια 

Κρήτης συνδιοργανώνουν το 4ο Φεστιβάλ 

Μαθητικού Ραδιοφώνου. Το 4ο Φεστιβάλ 

Μαθητικού Ραδιοφώνου θα πραγματοποιηθεί 

στο Ρέθυμνο της Κρήτης από τις 16 έως τις 18 

Μαρτίου 2017. Στόχοι του 4ου Φεστιβάλ είναι να επικοινωνήσουν οι μαθητές των 

διαφορετικών ραδιοφωνικών ομάδων τις εμπειρίες τους στο Μαθητικό Ραδιόφωνο, να 

συνεργαστούν, να ψυχαγωγηθούν και να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από ραδιοφωνικές 

δράσεις, να γνωρίσουν εργαστήρια για την τεχνολογία και μετάδοση ήχου. 

Το ενδεικτικό πρόγραμμα βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://esradiosociety.eu/  
 

http://esradiosociety.eu/


  

Σχετικά με το European School Radio μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικές στο site του 
Ραδιοφωνου europeanschoolradio.eu και ειδικότερα το http://www.europeanschoolradio.eu/blog , 

επίσης στο esradiosociety.eu. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε για το Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου στην Κρήτη με την κυρία  
Άννα Πατεράκη - καθηγήτρια Πληροφορικής Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Ρεθύμνου - 
Πανεπιστημίου Κρήτης, τηλ: 28310 27230, email: mail@gym-aei.reth.sch.gr 
 

Η Ελληνική Ραδιοφωνία τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου. Για περισσότερα 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://newpost.gr/media/588801/h-ellhnikh-radiofwnia-tima-

thn-pagkosmia-hmera-radiofwnoy  
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