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Σσνοπηική περιγραθή βαζικών δραζηηριοηήηων ποσ πραγμαηοποιήθηκαν με 

ηοσς μαθηηές 

 Η έθδνζε  ηνπ καζεηηθνύ  πεξηνδηθνύ  βαζίζηεθε ζηελ  νκαδν -ζπλεξγαηηθή 

κέζνδν , αθνύ ήηαλ  αλαγθαίνο ν επηκεξηζκόο ησλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ θαη ε αλάζεζε 

ησλ εξγαζηώλ ζε νκάδεο καζεηώλ. Έηζη,  νη   καζεηέο δνύιεςαλ  ζε κηθξέο νκάδεο  

ζηηο νπνίεο ζπδήηεζαλ  ηε ζεκαηνινγία, ηνπο ηξόπνπο έξεπλαο,  έθξηλαλ ην πιηθό πνπ 

πξνέθππηε , επέιεγαλ ηη θαη πώο ζα δεκνζηεπηεί θαη ν θαζέλαο αλαιάκβαλε ππεύζπλα 

λα δηεθπεξαηώζεη έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν. Εθηόο από ηε βαζηθή ζπληαθηηθή νκάδα 

ησλ 8 αηόκσλ εληάρζεθαλ ζηαδηαθά  ζηε δηαδηθαζία πνιινί πεξηζζόηεξνη κε έλα 

κεγάιν εύξνο ηθαλνηήησλ: καζεηέο κε επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο, καζεηέο κε 

θαιιηηερληθέο ηάζεηο γηα ηα ζθίηζα ή ηε θσηνγξαθία, καζεηέο κε θαιή γλώζε 

ρεηξηζκνύ ηεο ηερλνινγίαο, καζεηέο κε ρηνύκνξ, αθόκε θαη κε ρακειέο επηδόζεηο ζηα 

καζήκαηα ή κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θιπ. Δόζεθε  ε επθαηξία ζε όζνπο 

εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία  λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα ληώζνπλ όηη πξνζθέξνπλ ζε κηα 

δεκηνπξγηθή ζπιινγηθή πξνζπάζεηα. 

 Μεηά ηε ζπγθξόηεζε ηνπ ζπληαθηηθνύ  ππξήλα πνπ επξόθεηην λα ζπλεξγαζηεί 

γηα ηελ έξεπλα, ηε ζπγγξαθή θεηκέλσλ ,ηελ εηθνλνγξάθεζε  θαη ηε ζειηδνπνίεζε 

αθνινύζεζε ε ζπκθσλία θαη ε θνηλή απνδνρή θαλόλσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ 

κειώλ, ε ηήξεζε δεζκεύζεσλ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο έθδνζεο πνπ έπξεπε  λα 

ηεξεζεί  από όινπο πηζηά. Οη καζεηέο, κε ηελ θαζνδήγεζε θαη εκςύρσζε ηεο 

ππεύζπλεο  εθπαηδεπηηθνύ,  απνθάζηζαλ  γηα ην είδνο, ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηνπ 

πεξηνδηθνύ, γηα ηνλ αξηζκό ησλ ηεπρώλ πνπ πίζηεπαλ όηη ζα κπνξνύζαλ λα 

νινθιεξώζνπλ θαη γηα ηε ζεκαηνινγία ηνπο. Καηά ην επόκελν ζηάδην έγηλε ε  

θαηαλνκή ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ (έξεπλα, ξεπνξηάδ , θσηνγξαθίζεηο, 

ζύληαμε άξζξσλ θηι) ζε κηθξέο ππννκάδεο καζεηώλ . Μεηά ηε ζπγθέληξσζε ηνπ 

πιηθνύ νη καζεηέο απνθάζηδαλ  ηη θαη πώο ζα δεκνζηεπηεί . Σην ζεκείν απηό νη 

δξαζηεξηόηεηεο έιαβαλ  ρώξα ζε έλα από ηα  εξγαζηήξηα ηεο πιεξνθνξηθήο . Η 

ζειηδνπνίεζε έγηλε ζην πξόγξακκα Microsoft  word. 

  Ελ θαηαθιείδη ε έθδνζε ζρνιηθήο εθεκεξίδαο απνηέιεζε κηα δεκηνπξγηθή 

δηαδηθαζία εληειώο επίθαηξε θαη ρξήζηκε γηα ηελ ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα. Μαζεηέο 

θαη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάζηεθαλ  δεκηνπξγηθά ζηήλνληαο γέθπξεο ζπλελλόεζεο. Οη  

καζεηέο απέθηεζαλ γλώζεηο κέζα από κηα δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη αμηνιόγεζεο 

ηεο πιεξνθνξίαο, αλέιαβαλ πξσηνβνπιίεο, εμνηθεηώζεθαλ κε ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε 

ησλ Νέσλ Τερλνινγηώλ γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ, αληηιήθζεθαλ  ηε ζεκαζία 

ηεο εηθόλαο, ηεο ζειηδνπνίεζεο, ησλ ρξσκάησλ, ησλ δηαθνξεηηθώλ κεγεζώλ θαη 



ζπλεπώο ησλ δηαθνξεηηθώλ λνεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ ηνπ δεκνζηνγξαθηθνύ ιόγνπ. 

Χεηξίζηεθαλ  ηνπο ειεθηξνληθνύο επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ, ηνπο ζαξσηέο, ηηο 

ςεθηαθέο θάκεξεο θαη απηό νπζηαζηηθά απνηειεί ηε κεγαιύηεξε ζπκβνιή ζηνλ 

ςεθηαθό ηνπο εγγξακαηηζκό. 

 

 

 

Περιετόμενα : 

 Σην 1
ν
 ηεύρνο ηα παηδηά, επεηδή πιεζίαδαλ ηα Χξηζηνύγελλα, αγαπεκέλν ηνπο 

πάληα ζέκα, ζέιεζαλ λα απαληήζνπλ ζηα δηθά ηνπο «γηαηί» ησλ Χξηζηνπγέλλσλ( 

γηαηί 25 Δεθεκβξίνπ, γηαηί δέληξν, γηαηί δώξα,  γηαηί θάιαληα; ), αλαδήηεζαλ ηα πην 

παξάμελα έζηκα ζε Ειιάδα θαη θόζκν, πξόηεηλαλ ηαηλίεο  θαη βηβιία γηα ηα 

Χξηζηνύγελλα ,  παξνπζίαζαλ  ηδέεο γηα λα ζηνιίζνπκε δηαθνξεηηθά  

ρξηζηνπγελληάηηθα δέληξα θαη  γιπθά – ζηνιίδηα θαη αλαθέξζεθαλ ζηηο 

ρξηζηνπγελληάηηθεο εθδειώζεηο  ηεο πόιεο καο. 

 Τν  2
ν
 ηεύρνο ήηαλ αθηεξσκέλν ζε ζεκαληηθέο επεηείνπο . Με   αθνξκή  ηελ 

επέηεην ησλ 100 ρξόλσλ από ηελ έλαξμε ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, απνθάζηζαλ 

λα θνηηάμνπλ ζην παξειζόλ καζαίλνληαο έηζη γηα ζεκαληηθά γεγνλόηα θαη πξόζσπα 

ηεο ηζηνξίαο. Γπξλώληαο πίζσ αλά δεθαεηία  έςαμαλ , βξήθαλ θαη επέιεμαλ λα 

παξνπζηάζνπλ αλάκεζα ζηα άιια:  ηνπο Οιπκπηαθνύο ηεο Αζήλαο ην 2004, ηελ 

εηζβνιή ζηελ Κύπξν θαη ηα 400 ρξόληα από ην ζάλαην ηνπ Δνκήληθνπ 

Θενηνθόπνπινπ.  

 Τν 3
ν
 ηεύρνο ήηαλ απνθιεηζηηθά αθηεξσκέλν ζηηο εκπεηξίεο πνπ απνθόκηζαλ  

ηα παηδηά από ηε θνίηεζε ηνπο ζην ζρνιείν καο.  Γη’ απηό ην ιόγν θαη ε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζην πεξηνδηθό ήηαλ ε πην δεκηνπξγηθή από θάζε άιιε.  Σην ζπγθεθξηκέλν ηεύρνο 

ινηπόλ νκαδηθά ή αηνκηθά κνηξάδνληαη ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα  ηνπο  γηα ηα 

πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ζπκκεηείραλ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο πνπ έθαλαλ. 

Τα «πξσηάθηα» γξάθνπλ γηα ηηο εληππώζεηο ηνπο από ηελ πξώηε ηνπο ρξνληά ζην 

θαηλνύξην ζρνιείν ελώ νη ηειεηόθνηηνη κάο απνραηξεηνύλ  κε αλακλήζεηο θαη 

ζπλαηζζήκαηα 8 ρξόλσλ.  

 

* Δπζηπρώο ιόγσ ηερληθνύ πξνβιήκαηνο κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ ( θαη 

γεληθόηεξα κε ην sch.gr), πνπ δελ έρεη απνθαηαζηαζεί αθόκα, έρνπκε «αλεβάζεη» 

πξνο ην παξόλ κόλν ην 1
ν
 ηεύρνο. 

 

 

 

 



 

  

Τξ λξγόστοξ σξτ οεπιξδικξύ ςχεδιαςμέμξ αοό μαθήσπια: 

 

    ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΗ ΣΟΤ Σ.Ε.Ε – ΕΠΑ.Λ. Ε.Α ΕΡΡΩΝ 

 

 

 

 

                                                            

        Ειρήνη αμαρά 

 

Κάμαμε για ςαρ σξ οεπιξδικό  

σξ ςχξλικό 

ψάναμε και βπήκαμε θέμασα οξλλά 

για μα σα διαβάζεσε απγά 

μα μαθαίμεσε απκεσά  

και μα οεπάςεσε καλά 

 

Γεμάσξι γέλια και χαπά  

οεπμάγαμε καλά 

αλλά  και μαλώμαμε  ςτχμά 

μέχπι οξτ η κτπία μαρ μόμιαζε ναμά 

 

Ελοίζω μα ςαρ απέςει σξ οεπιξδικό  

και μα σξ βπείσε αοξλατςσικό. 

 

Έφη Καρπούζη 



                             

          


