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ΣΤΟΧΟΙ Η υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος του ομίλου υπακούει στις αρχές της ελεύθερης έκφρασης, 

της επικοινωνίας και της συνεργασίας όχι μόνο μεταξύ των μαθητών που συμμετέχουν, αλλά  και με όλη την 

σχολική κοινότητα.  Ο σχεδιασμός και η έκδοση ενός σχολικού εντύπου αποσκοπεί να γίνει ένα εργαλείο 

μάθησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και καλλιέργειας στάσεων ζωής και προδιαθέσεων. Οι επί μέρους στόχοι του 

ομίλου είναι:  

 Ο εμπλουτισμός και η διεύρυνση των γνώσεων  των μαθητών ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους σε 

σύγχρονα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά ζητήματα.  

 Η γλωσσική και κοινωνιο-γλωσσική ανάπτυξη μέσω της παραγωγής γραπτού λόγουκαι «εικονικού» 

λόγου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες επικοινωνίας. 

 Η καλλιέργεια των αρχών της πολιτειότητας ανάμεσα στους μαθητές με την άσκηση του 

δημοκρατικού διαλόγου, την ισότιμη συμμετοχή στην λήψη των αποφάσεων, την ενεργή στάση 

απέναντι στα προβλήματα, την ανάγκη συλλογικών δράσεων μέσα στο σχολικό περιβάλλον και την 

τοπική κοινότητα.  

 Η αναγνώριση του ρόλου και της δύναμης των πολυποίκιλων ΜΜΕ στην εποχή μας με αντίστοιχη 

ανάπτυξη κριτικής στάσης, εξοικείωση με το πλαίσιο άσκησης της δημοσιογραφίας, καθώς  και 

πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την έκδοση και την προώθηση του εντύπου. 

 Η ανάπτυξη διαπολιτισμικής συνείδησης των μαθητών μέσα από την επικοινωνία με άλλες 

συντακτικές ομάδες σχολικών εντύπων  στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

 Η προώθηση του τεχνολογικού  αλφαβητισμού των μαθητώνμε την χρήση και εφαρμογή των νέων 

τεχνολογιών για τη σύνταξη των άρθρων, την μορφοποίηση της έντυπης μορφής του εντύπου και την 

έντυπη  εκτύπωση του.  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/Δ

ΡΑΣΕΩΝ 

Το πρόγραμμα του ομίλου ακολουθεί τις μεθοδολογικές αρχές του διαθεματικού σχεδίου δράσης (project)  

που ενθαρρύνουν και αναπτύσσουν δράσεις για την αξιοποίηση του υπάρχοντος γνωστικού κεφαλαίου των 

μαθητών και  την αγάπη τους για μάθηση. Διευρύνουν τους ορίζοντες των ενδιαφερόντων τους, δίνοντάς τους 

επιπλέον κίνητρα μάθησης. Η οργάνωση της έκδοσης μαθητικού εντύπου θα αναπτύξει την  θετική 

κοινωνικής συμπεριφορά των μαθητών  με ανάληψη ρόλων και καθηκόντων που στηρίζονται εμφαντικά  στη 

συνεργασία και τη δημοκρατία. Οι αυτονόητες δυσκολίες υλοποίησης που θα προκύψουν θα τους εξασκήσουν  

στην αντιμετώπιση των εμποδίων και στην εύρεση αποτελεσματικών λύσεων. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα 

περιλαμβάνει: 

 Διερεύνηση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών στην δημιουργία 

σχολικής εφημερίδας. 

 Λήψη  αποφάσεων σχετικά με τον τίτλο της εφημερίδας, τη θεματική της και τις επί  μέρους  στήλες 

και το περιεχόμενότους. Καθορισμός της περιοδικότητας της έκδοσής της. 

 Περιγραφή και ανάλυση των διαφόρων ρόλων και  καθηκόντων στην σύνταξη και έκδοση της 

εφημερίδας. Μέλη της συντακτικής επιτροπής του εντύπου, συντάκτες, αρθρογράφοι, ρεπόρτερ, 

φωτορεπόρτερ, σκιτσογράφοι κλπ. 

 Διαμόρφωση κανόνων και δεοντολογίας του υλικού που θα δημοσιεύεται. Διερεύνηση των θεμάτων 

από βιβλία, έντυπα και το διαδίκτυο. Συλλογή και αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών, ο 

προβληματισμός και η κριτική στάση απέναντι στην πληροφορία. Δέσμευση για την  υποχρεωτική 

αναφορά των πηγών διαδικτυακών ή άλλων που χρησιμοποιήθηκαν. Απαραίτητη προϋπόθεση για 

την δημοσίευση είναι η παράθεση σχολίων,τεκμηριωμένων απόψεων και προσωπικού 

προβληματισμού σχετικά με  κάθε πληροφορία 

 Καταμερισμός και ανάληψη συγκεκριμένων ρόλων και καθηκόντων με το ανάλογο χωρισμό σε 

ομάδες. Δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερες ομάδες. 

 Ηλεκτρονική στοιχειοθέτησης- τελικής μορφοποίησης, εκτύπωση του φύλλου του εντύπου 

 Δημιουργία ιστοτόπου  για την ηλεκτρονική ανάρτηση του εντύπου. 

 Στρατηγικές για την προώθησης και διάδοση της εφημερίδας. 

 Συνεργασία με άλλους ομίλους που υλοποιούνται παράλληλα στο Σχολείο σχετικούς με το 

αντικείμενο του ομίλου 
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ΥΛΙΚΟ 

Έντυπο υλικό: βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά 

Χρήση του διαδικτύου,  
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Ψηφιακή και έντυπη έκδοση σχολικής εφημερίδας 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

κ.λπ. 

Δημοτική βιβλιοθήκη Πειραιά 

Τοπικές εφημερίδες 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 
ΑΛΛΟ  

 


