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ΤΜΗΜΑ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

•  Τα ενδιαφέροντα και οι προτιμήσεις των μαθητών 
•  Η χρησιμότητα και η δυνατότητα αξιοποίησης του τρόπου 
εργασίας στη μετέπειτα σχολική και κοινωνική ζωή των 
μαθητών 

•  Η αναγκαιότητα της καθημερινής αναζήτησης 
πληροφοριών στη σύγχρονη ζωή 

•  Η έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης και απαιτούμενης 
υλικοτεχνικής υποδομής στο οικογενειακό περιβάλλον του 
μεγαλύτερου ποσοστού των μαθητών 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

•  Η εκμάθηση του τρόπου αναζήτησης πληροφοριών 
•  Η συγκέντρωση, καταγραφή και οργάνωση πληροφοριών 
•  Η ανάλυση και η επεξεργασία πληροφοριών 
•  Η παραγωγή πληροφοριακών εντύπων 
•  Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων 
•  Γνωριμία με τα επίκαιρα τοπικά, αλλά και παγκόσμια 
γεγονότα 

•  Επικοινωνία, δραστηριοποίηση, ανάπτυξη κλίματος 
συνεργασίας συνεργατικότητας μεταξύ των μαθητών 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

•  Χωρισμός των παιδιών σε ομάδες και εργασία μέσα στην 
τάξη 

•  Ατομική εργασία στην τάξη 
•  Ατομική εργασία στο σπίτι με τη συμβολή των γονέων



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

•  Έρευνα πεδίου ( φωτογραφίζουν, σχεδιάζουν, παίρνουν 
συνεντεύξεις , μαγνητοφωνούν ) 

•  Έρευνα δράσης (απομαγνητοφωνούν , συντάσσουν άρθρα, 
διορθώνουν) 

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

•  Παρουσίαση και μοίρασμα παιδικών εφημερίδων στα 
παιδιά 

•  Ανάγνωση και καταγραφή των θεμάτων τους ( κοινωνικά, 
αθλητικά, εκπαιδευτικά) 

•  Συζήτηση για τον τρόπο παρουσίασής τους 
•  Επιλογή ενός άρθρου από κάθε μαθητή 
•  Περίληψη και παρουσίαση στην τάξη 
•  Επιλογή ενός θέματος προς ανάπτυξη από κάθε μαθητή 
•  Σύνταξη ενός άρθρου σχετικά με το θέμα επιλογής 
•  Εικονογράφηση του σχετικού άρθρου 
•  Συγκέντρωση όλων των άρθρων 
•  Χωρισμός τους ανάλογα με το θέμα 
•  Επιλογή διορθωτή και αρχισυντάκτη 
•  Οργάνωση και χωρισμός των άρθρων για κάθε σελίδα της 
εφημερίδας 

•  Διόρθωση και επιμέλεια των σελίδων από δύο μαθητές 
•  Τελική παρουσίαση 
•  Διανομή στους μαθητές του σχολείου 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ 
•  Συνεργασία με τοπικούς φορείς (Δήμο, άτομα της τοπικής 
κοινωνίας) 

•  Συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης 
•  Συνεργασία με τυπογραφία και εκδόσεις τοπικών 
εφημερίδων



ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΛΩΣΣΑ 

•  Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου 
•  Ανάλυση επιχειρηματικού λόγου 
•  Επαφή με την τοπική ντοπιολαλιά 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΉ 

•  Διαπραγματεύεται θέματα που αφορούν την κοινωνία 
γενικά 

•  Γνωριμία με τα ήθη και έθιμα διαφόρων περιοχών της 
Ελλάδος αλλά και άλλων χωρών 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

•  Γεωγραφική θέση των περιοχών από όπου αντλούν το 
εκάστοτε θέμα 

•  Κλιματολογικές συνθήκες 
•  Χλωρίδα και πανίδα 
•  Φυσικά φαινόμενα (σεισμοί, τσουνάμι ) 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

•  Αναζήτηση πληροφοριών μέσω διαδικτύου 
•  Πληκτρολόγηση των άρθρων με τη χρήση 
ηλεκτρονικού υπολογιστή 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 
•  Ενασχόλησή τους με τις θρησκευτικές γιορτές



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Σύνταξη μαθητικής εφημερίδας 

Αποφασίσαμε να συντάξουμε και να εκδώσουμε τη δική μας μαθητική 
εφημερίδα. Μετά από ψηφοφορία στην τάξη επικράτησε ο τίτλος 

«Ο κόσμος του παιδιού». 
Αρχικά μοιράστηκαν παιδικές εφημερίδες στα παιδιά και καταγράφηκαν 
τα θέματα που περιλαμβάνονταν σε αυτές. 

Τα παιδιά ξεφυλλίζουν διάφορα περιοδικά και εφημερίδες 

Ακολούθησε συζήτηση για τον τρόπο παρουσίασης των θεμάτων, την 
οργάνωση  της  εφημερίδας,  τη  σελιδοποίηση  και  τη  μορφοποίηση  των 
στοιχείων.  Στη  συνέχεια  κάθε  μαθητής  επέλεξε  ένα  άρθρο  από  μια 
εφημερίδα, το ανέλυσε και το παρουσίασε στην τάξη.



Το επόμενο βήμα ήταν να γράψει ένα άρθρο με σχετικό άρθρο ή άλλο 
θέμα δικής του επιλογής με βάση το πρότυπο της εφημερίδας. 
Στην αρχή επιλέχτηκαν τα θέματα που θα περιλάμβανε η εφημερίδα και 
να  κατηγοριοποιηθούν  (εκπαιδευτικά,  καλλιτεχνικά,  ψυχαγωγικά, 
αθλητικά, κοινωνικά ) . Κάθε μαθητής διάλεξε το θέμα που τον ενδιέφερε 
και ανέλαβε να το συντάξει και να το εικονογραφήσει. 

Εικονογράφηση των άρθρων και του εξώφυλλου 

Πληροφορίες  άντλησαν  από  διάφορες  εγκυκλοπαίδειες,    βιβλία, 
περιοδικά, εφημερίδες διαδίκτυο) .Τα άρθρα συγκεντρώθηκαν στην τάξη 
από  την  συντακτική  ομάδα  (ορίστηκαν  δύο  συντακτικές  ομάδες)  , 
διορθώθηκαν,  και  τοποθετήθηκαν  σε  κάθε  σελίδα  της  εφημερίδας 
σύμφωνα  με  την  κατηγορία  στην  οποία  ανήκαν.  Στη  συνέχεια  έγινε 
μερικώς  η  πληκτρολόγηση 
των  σελίδων  από  τους 
μαθητές  σε  ηλεκτρονικό 
υπολογιστή . Ακολούθησε η 
εκτύπωσή  τους  στο 
φωτοτυπικό  του  σχολείου 
μας  και  στη  συνέχεια  τα 
παιδιά  μοίρασαν  την 
εφημερίδα  στα  υπόλοιπα 
παιδιά  του  σχολείου  . 
Γινόταν και η ανάρτηση του 
κάθε  τεύχους  στο  πλακάτ 
των πολιτιστικών θεμάτων. 

Το πλακάτ των πολιτιστικών θεμάτων



Επίσκεψη σε τυπογραφείο 

Στα  πλαίσια  του  προγράμματος 
επισκεφτήκαμε  τις  «Γραφικές  Τέχνες 
Πασπάτη».  Ένα  κτήριο  το  οποίο 
λειτουργεί  σαν  :  «Λιθογραφείο  – 
Τυπογραφείο  –  Βιβλιοδετείο.  Γίνονται 
επίσης  φωτοσύνθεση,  διαχωρισμοί, 
μοντάζ  κ.τ.λ.  όπως  και  στα 
περισσότερα  τυπογραφεία  της  πόλης 
μας. 
Έτσι λοιπόν η κ. Βάσω άρχισε να μας 
διηγείται για το πώς τυπωνόταν παλιά 

ένα έντυπο και πώς γίνεται 
σήμερα. Σήμερα, με τη χρήση 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή 
η δουλειά γίνεται πιο εύκολα 
και πιο γρήγορα. Από τον Η/Υ 
οι σελίδες κάθε εντύπου 
βγαίνουν σε αρνητική μορφή, 
δηλ. σα να τις βλέπουμε μέσα 
σε καθρέφτη. 

Τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 

Στις φωτογραφίες βλέπουμε παλιές 
μηχανές εκτύπωσης. Τώρα πια με τα 
σύγχρονα μέσα δεν χρησιμοποιούνται 
πλέον. 

Ευχαριστούμε την υπεύθυνη Πολιτιστικών 
Θεμάτων κ. Κουφού Ελένη , για την 
καθοδήγηση και την επιστημονική στήριξη του 
προγράμματος. 
Τον διευθυντή του σχολείου κ. Μ. Μαμάκο , 
καθώς και τον Δήμαρχο Γέρας κ. Ζαμτράκη για 
την οικονομική στήριξη του προγράμματος.


