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ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΡΑΔΙΩΦΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΗΤΩΝ      
(ΓΕΛ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ)  

  
Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας γεννήθηκαν 2 ραδιόφωνα (μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα) από τους μαθητές του Λυκείου Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής και 
τους εθελοντές του οργανισμού “You in Europe” στα Νέα Μουδανιά.  

Το τρίτο κατά σειρά σχέδιο υλοποίησης “ Broadcasting Europe” ήταν μια 
πραγματική επιτυχία!  

Το σχέδιο στρατηγικής συνεργασίας “Broadcasting Europe” που χρηματοδοτείται 
από το πρόγραμμα “Erasmus plus“ πραγματοποίησε την τρίτη συνάντηση :μετά τις 
συναντήσεις σε Ισπανία και Πολωνία τρεις εκπαιδευτές από „Warrols”  και “JP 
Radio” - Italy ήρθαν στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής για την τρίτη κατά σειρά 
συνάντηση με το προσωπικό και τους εθελοντές του “You in Europe” - Νέα 
Μουδανιά και το προσωπικό και τους επιλεγμένους μαθητές του λυκείου Αγίου 
Νικολάου Χαλκιδικής.  

Σκοπός ήταν η δημιουργία 2 μη κερδοσκοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, ένα 
στον Άγιο Νικόλαο και ένα στα Νέα Μουδανιά. 

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης κορίτσια και αγόρια έμαθαν να 
διαχειρίζονται ένα ιντερνετικό ραδιόφωνο και μια κοινωνική επιχείρηση μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Επίσης έμαθαν να διευθύνουν και να μιλούν στο 
μικρόφωνο, να βελτιώσουν τις ικανότητές τους και να δημιουργήσουν διαφορετικές 
ομάδες εκπομπών. 

 
 



Αυτές οι ομάδες από το ραδιόφωνο “Sirens Radio”  του  Αγίου Νικολάου είναι: 
1. “Criminal watchers”(Γιώργος Σταμάτης, Σωτήρης Δεμερτζής, Αθανάσιος 

Παπανικολάου) με πληροφορίες για διάσημα και περίεργα εγκλήματα, 
πλαισιωμένα με μουσική από γνωστές ταινίες εγκλημάτων και μυστηρίου.  

2. “Mucic roots” (Μαρία Ξανθοπούλου, Θοδωρής Βασιλειάδης, Ελπίδα Ιωαννίδου, 
Εύη Βυθούλκα) με ένα πρόγραμμα που δίνει πληροφορίες για τραγουδιστές και 
συγκροτήματα και παρουσιάζει τη δουλειά τους  

3. “Viral songs” (Λευτέρης Παπαχρήστος, Αντωνία Μυλωνά, Κατερίνα Δαλδογιάννη, 
Βαλέρια Ντοβλιατίδου) στο πρόγραμμα παίζονται τραγούδια από τις καλύτερες τοπ 
κατηγορίες, όπως και νέες εμφανίσεις  

4. “Sol” (Ιωάννα Καμπάνη, Χριστίνα Βούτκα, Χριστίνα Χατζηασεμίδου) είναι τρία 
κορίτσια που παίζουν τα 10 καλύτερα τραγούδια από διαφορετικές σελίδες στο 
διαδίκτυο με βάση τα “like” που έχουν  

5. “Keeping up with us” ΄(Νίκη Γούτα, Φίλια Δημητρού,Τένια Βαλσαμάρα) με ένα 
πρόγραμμα που δίνει πληροφορίες για διάσημους καλλιτέχνες , νέα της showbiz με 
ωραία μουσική συντροφιά.  

 
 
 



Οι ραδιοφωνικές ομάδες του οργανισμού “You in Europe” Νέα Μουδανιά 
είναι :  
1.“Opa” (Anita Cerra, Rita Teixeira, Claudia Lopez Manchado), ένα μικρό ραδιοφωνικό 
πρόγραμμα με θέμα βιβλία και ταινίες, με συνεντεύξεις και καλεσμένους κατά 
διαστήματα  
2.“Program o muzyce” (Igor Niemyjski, Claudia Lopez Manchado), ένα πρόγραμμα με 
εναλλακτική μουσική από όλο τον κόσμο.  

Όλες οι ομάδες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας  εργασίας επέλεξαν το όνομα 
του σταθμού και το λογότυπο, θέτοντας το χρονοδιάγραμμα των εκπομπών, τους 
υπεύθυνους συντονιστές, τους διαχειριστές στα social media και τον υπεύθυνο του 
προγράμματος.  

Οι ομάδες εκπέμπουν τα προγράμματά τους στη σελίδα  
www.spreaker.com/user/10851948  
Το Ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα θα  συνεχίσει με τη δημιουργία ενός 

δικτύου ραδιοφωνικών μη κερδοσκοπικών σταθμών από νέους εφήβους και 
μαθητές από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.  

Επόμενη στάση:  η δημιουργία του νέου ραδιοφωνικού σταθμού στο λύκειο 
“Majorana Laterza” στο Πουτινιάνο της Ιταλίας.  

Μείνετε συντονισμένοι!  
 


