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Παρασκευή Σαρμπάνη 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ02 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ Όμιλος Δημοσιογραφίας- Ηλεκτρονική Εφημερίδα 
 

ΤΑΞΗ Α, Β, Γ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ (αν ο 
αριθμός μαθητών 
υπερβαίνει τους 20 
αιτιολογήστε γιατί)  

20 

ΗΜΕΡΑ/ΕΣ & ΩΡΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΟΜΙΛΟΥ 

Τετάρτη, 14:15- 15:45 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες «στήνουν» τη δική τους 
ηλεκτρονική εφημερίδα στην οποία συνομιλούν με τον 
κόσμο του σχολείου αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον 
της πόλης και του κόσμου. 
 

ΣΤΟΧΟΙ / 
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

- Να ασκηθούν σε ποικίλα κειμενικά είδη του 
δημοσιογραφικού λόγου 
- Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τα fake news, τον 
προπαγανδιστικό λόγο, την ευθύνη που φέρουν 
δημοσιογράφοι και αναγνώστες 
- Να γίνουν μέσα από τη διαδικασία της δημιουργίας 
μιας εφημερίδας ευαίσθητοι και υποψιασμένοι 
αναγνώστες του τύπου, έντυπου και ηλεκτρονικού 
- Να συμμετέχουν με τον δικό τους λόγο στις εξελίξεις 
του σήμερα όπως αυτές αποτυπώνονται στις σελίδες 
μιας εφημερίδας. 
- Να αναπτύξουν κριτική σκέψη σχετικά με τα 
τεκταινόμενα στο άμεσο και ευρύτερο κοινωνικό τους 
περιβάλλον 
- Να συνεργαστούν μεταξύ τους και να αναπτύξουν 
αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ομάδα 
- Να αναδειχθούν μέσα από την εφημερίδα έργα και 
δράσεις του σχολείου. 



ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - διδακτικό υλικό για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
σχεδιασμένο από το Stanford University: 
https://cor.stanford.edu/ 
- διδακτικό υλικό σχετικά με τον μιντιακό γραμματισμό 
υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://digi-
res.eu/ 
- διδακτικό υλικό σχετικά με τα fake news υπό την αιγίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://rm.coe.int/digital-
resistance-handbook-21012021/1680a1269d 
- διδακτικό υλικό σχετικά με τον μιντιακό γραμματισμό 
και τη δημιουργική γραφή από το The Learning Network 
των New York Times: 
https://www.nytimes.com/international/section/learning 
- φύλλα εργασίας της διδάσκουσας 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΦΟΡΕΙΣ 

- Θα οργανωθούν, όπως και την προηγούμενη χρονιά 
λειτουργίας του ομίλου, διαδικτυακές και/ή φυσικές 
συναντήσεις και συνεντεύξεις. Πέρυσι μαθητές και 
μαθήτριες του ομίλου πήραν συνέντευξη από τη 
μεταφράστρια και συγγραφέα Μαρία Αγγελίδου, τον 
ιστορικό Γιώργο Μαυρογορδάτο, τον ιστορικό τέχνης και 
μέλος της ομάδας εκπαιδευτικών προγραμμάτων του 
Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Ιωακείμ 
Θεοδωρίδη. Οι συνεντεύξεις φιλοξενήθηκαν στην 
ηλεκτρονική μας εφημερίδα. 
- Θα επιδιωχθεί συνεργασία με άλλες μαθητικές 
εφημερίδες του Πειραιά αλλά και άλλων Προτύπων και 
Πειραματικών Σχολείων για ανταλλαγή προβληματισμών 
σχετικά με τη φιλοσοφία που διέπει αλλά και τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια σχολική εφημερίδα. 
- Θα επιδιωχθεί επικοινωνία και επίσκεψη στο Media 
Lab του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού 
του Παντείου Πανεπιστημίου. 
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - Ηλεκτρονική εφημερίδα (5 φύλλα) 
- Υπάρχει η πρόθεση φέτος η εφημερίδα να γίνει 
εβδομαδιαία αλλά αυτό θα αποφασιστεί μετά από 
συζήτηση με την ομάδα των μαθητών. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

- γνωριμία με την εφημερίδα: η ιστορία του έντυπου και 
διαδικτυακού τύπου, η κρίση του Τύπου τις τελευταίες 

https://cor.stanford.edu/
https://digi-res.eu/
https://digi-res.eu/
https://rm.coe.int/digital-resistance-handbook-21012021/1680a1269d
https://rm.coe.int/digital-resistance-handbook-21012021/1680a1269d
https://www.nytimes.com/international/section/learning


δεκαετίες, ο ρόλος του διαδικτύου 
- μικρή εισαγωγή στην ιστορία του σχολικού τύπου στην 
Ελλάδα- ο ιδιαίτερος χαρακτήρας μιας σχολικής 
εφημερίδας 
- εισαγωγή στη δημοσιογραφική δεοντολογία 
- γνωριμία με τα κειμενικά είδη του δημοσιογραφικού 
λόγου: χρονογράφημα, επιφυλλίδα, ρεπορτάζ, 
συνέντευξη, άρθρο γνώμης 
- το στήσιμο της δικής μας εφημερίδας: οργανώνουμε τις 
μόνιμες στήλες, αναθέτουμε αρμοδιότητες, ξεκινάμε να 
δημιουργούμε το υλικό μας 
- άρθρα γνώμης: πώς βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας; 
- πολιτιστικό ρεπορτάζ: κριτικές και ρεπορτάζ από την 
πολιτιστική ζωή της πόλης 
- ρεπορτάζ και φωτορεπορτάζ από τη ζωή του σχολείου 
- συνεντεύξεις: με ποιους θέλουμε να μιλήσουμε; Τι 
θέλουμε να τους ρωτήσουμε; 
 

ΑΛΛΟ -  

 


