
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 

 

I. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ: (Ανα)Δημιουργία της πολυβραβευμένης σχολικής 

εφημερίδας ΄΄Πεντόβολα΄΄, την οποία είχαμε δημιουργήσει το σχολικό έτος 2012-13 και 

εκδίδαμε ως το σχολικό έτος 2017-18.  

Η εφημερίδα που φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε φέτος θα έχει τον τίτλο 

΄΄ΠΕΝΤΟΒΟΛΑ, νέα γενιά΄΄, θα είναι έντυπη και ηλεκτρονική και θα είναι ποικίλης ύλης.  

Θα περιλαμβάνει ρεπορτάζ με τα σημαντικότερα γεγονότα της σχολικής μας μονάδας 

ή/και της πόλης μας-επενδυμένα με φωτογραφίες- σκίτσα, άρθρα, συνεντεύξεις, 

χρονογραφήματα, γελοιογραφίες, σταυρόλεξα αλλά και λογοτεχνικά κείμενα-ποιήματα, 

διηγήματα… 

 

II. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Με τη δημιουργία της σχολικής εφημερίδας, οι μαθήτριες/ές θα μπορούν: 

➢ να αναπτύσσουν τις συγγραφικές και τις καλλιτεχνικές τους κλίσεις 

➢ να αναγνωρίζουν τα διάφορα είδη του δημοσιογραφικού αλλά και του λογοτεχνικού 

λόγου καθώς και την ειδοποιό διαφορά μεταξύ αυτών 

➢ να εκφράζουν ελεύθερα και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους τις ανησυχίες και 

τον προβληματισμό τους για αυτά που συμβαίνουν στο περικείμενο και στο 

συγκείμενό τους 

➢ να χρησιμοποιούν την τεχνολογία -Διαδίκτυο, επεξεργαστή κειμένου, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο... 

➢ να ερμηνεύουν με κριτικό τρόπο τα τεκταινόμενα της εποχής τους 

➢ να αμφισβητούν το ΄΄φαίνεσθαι΄΄ και να διερευνούν το ΄΄είναι΄΄ 

➢ να αναγνωρίζουν τις έννοιες: ΄΄πηγές΄΄ και ΄΄πνευματικά δικαιώματα΄΄ ώστε να 

παραθέτουν τις πηγές τους,  σεβόμενοι τα πνευματικά δικαιώματα 

➢ να αποδέχονται και να αξιοποιούν την αρνητική κριτική και τα αρνητικά σχόλια από 

τις/τους ομοτίμους τους 

➢ να παροτρύνονται στην καλλιέργεια των εννοιών της κατανομής έργου, της 

συνεργασίας και  της υπευθυνότητας  

➢ να υιοθετούν ενεργή στάση απέναντι σε ό,τι συμβαίνει γύρω τους- ενεργοί πολίτες  

➢ να ενθαρρύνονται στην αξιοποίηση νέων τρόπων ψυχαγωγίας αλλά και μάθησης 

 

III. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

         1ο τετράμηνο       2ο τετράμηνο  

  

         Οκτ. – Ιαν.  Φεβρ.-Μάϊος 

Πρώτες συναντήσεις-Eνημέρωση των μαθητριών/ών-   

Σύνθεση ομάδας        V   

 

Διερεύνηση μέσω ερωτηματολογίου των προσδοκιών 



 των μαθητριών/ών από τη συμμετοχή τους στον  

συγκεκριμένο όμιλο       V 
 

Παραγωγή υλικού        V   V 
 

Παρακολούθηση- Διόρθωση – Ανατροφοδότηση    V   V 
 

Συνεργασία με άτομα από τον δημοσιογραφικό και  

τον καλλιτεχνικό χώρο της πόλης μας        V 
 

Αξιολόγηση/αποτίμηση των πεπραγμένων  

της ομάδας  μας           V 
 

Εκτύπωση/Ανάρτηση της εφημερίδας μας       V 

 

 

IV. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 

θα χρησιμοποιηθεί υλικό από το Διαδίκτυο (αρθρογραφικές και ειδησιογραφικές 

ιστοσελίδες),  από τη σχολική βιβλιοθήκη, από την ιδιωτική βιβλιοθήκη της υπεύθυνης 

εκπαιδευτικού καθώς και από το διδακτικό υλικό της ίδιας (Νεοελληνική Γλώσσα και 

Λογοτεχνία Α΄, Β΄& Γ΄τάξης) 

Ωστόσο, οι μαθήτριες/ές θα παροτρύνονται και στην προσωπική αναζήτηση και  επιλογή 

υλικού ανάλογα με τη θεματολογία της αρθρογραφίας τους ή/και της όποιας 

καλλιτεχνικής τους επιλογής. 

 

V. ΤΑΞΗ  

Η πρόσκληση για τη σύνθεση της ομάδας μας θα απευθύνεται κυρίως στις/στους 

μαθήτριες/ές της Α΄τάξης, χωρίς να αποκλειστούν εκείνες/οι της Β, εάν εκφράσουν 

σχετική επιθυμία. 

 

VI. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  

Όλο το υλικό θα περιλαμβάνεται σε ένα τεύχος, που θα  αναρτηθεί στον ιστότοπο του 

Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου,  στο τέλος του σχολικού έτους 2022-23. Φιλοδοξία μας 

είναι να υπάρξει η δυνατότητα και της έντυπης έκδοσης του υλικού αυτού. 

 

VII. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Θα επιδιώξουμε συνεργασία με άτομα του δημοσιογραφικού και καλλιτεχνικού χώρου του 

τόπου μας (δημοσιογράφο, σκιτσογράφο/ζωγράφο και συγγραφέα) 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

Γυπαράκη Χριστίνα, ΠΕ02, Φιλόλογος 

Λαπιδάκης Μιχαήλ, ΠΕ03, Μαθηματικός 


