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ρνιηθή Δθεκεξίδα …

Έλα βήκα εθθνξάο δεκόζηνπ ιόγνπ 

ησλ καζεηώλ

Μηα κέζνδνο βησκαηηθήο-

αλαθαιππηηθήο κάζεζεο 

(παηδαγσγηθή Φξελέ ζην Leremy et al, 

2002)  

Έλαο δεκηνπξγηθόο  ηξόπνο  έθθξαζεο 

ησλ ελδηαθεξόλησλ  θαη ησλ 

αλαδεηήζεσλ ησλ καζεηώλ (Bachy, 

2002).



Ζ ζπγγξαθή  θαη έθδνζε  ζρνιηθώλ εθεκεξίδσλ 
ελζσκαηώλεη ηηο αξρέο ηεο  Αεηθνξίαο ζηελ Δθπαίδεπζε 
θαη ππεξεηεί ηνπο βαζηθνύο ζθνπνύο ηεο Παηδείαο, γηαηί:

 ζπκβάιιεη ζηνλ ειεθηξνληθό γξακκαηηζκό ησλ καζεηώλ, 
θαζώο ηνπο εμνηθεηώλεη κε ηε ρξήζε ησλ Νέσλ 
Σερλνινγηώλ γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ 

 δηαζθαιίδεη ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο από ηα 
νπνία  πξνθύπηνπλ καζεηέο κε πςειή επίδνζε ζηε ζπγ-
γξαθή άξζξσλ, κε επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο γηα ηα 
ξεπνξηάδ, κε θαιιηηερληθέο ηάζεηο γηα ηα ζθίηζα ή ηε 
θσηνγξαθία 

 είλαη κηα δηαζεκαηηθή /δηεπηζηεκνληθή δξάζε,  πνπ 
ζπκπεξηιακβάλεη πνηθίια γλσζηηθά αληηθείκελα θαη 
νδεγεί  βησκαηηθά θαη ζπκκεηνρηθά ζε νιηζηηθή 
πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο 

 είλαη κηα δξαζηεξηόηεηα ζύκθσλε κε ην Αλαιπηηθό 
πξόγξακκα θαη ηηο αξρέο ηνπ Νένπ ρνιείνπ πνπ 
ζπλδπάδεη ηελ πνιπηξνπηθόηεηα, ηε ζπλεξγαζία, ηελ 
θξηηηθή ηθαλόηεηα, ηελ γλσζηηθή θαη γισζζηθή 
αλάπηπμε ησλ καζεηώλ. 



Σελ παηδαγσγηθή αμία ζπγγξαθήο θαη έθδνζεο ζρνιηθώλ 
εθεκεξίδσλ ηνλίδνπλ ζπνπδαίνη επηζηήκνλεο θαη παηδαγσγνί:

 O Φξελέ (1977) ππνζηεξίδεη  όηη, αλ ην ζρνιείν 
εθκεηαιιεπηεί ηελ αμία ηεο επηθνηλσλίαο κέζα από ηελ 
έθδνζε ζρνιηθήο εθεκεξίδαο, ηόηε ην παηδί πνπ άθελε έμσ 
από ηελ πόξηα ηνπ ζρνιείνπ ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο 
επαηζζεζίεο ηνπ, ζα κπαίλεη πιένλ κε όιε ηνπ ηελ θαξδηά ζην 
«δηθό ηνπ» ζρνιείν. 

 H Αδαιόγινπ (1994) παξαηεξεί όηη ηα παηδηά, γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο εθεκεξίδαο, γίλνληαη ξεπόξηεξ, παξαηεξεηέο, 
επνκέλσο δξώληα πξόζσπα ηεο ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο 
δσήο. 

 O Πνζιάληεθ (1990) αλαθέξεη όηη κέζα από ηε ζπκκεηνρή 
ηνπ καζεηή ζηελ έθδνζε ζρνιηθήο εθεκεξίδαο  αμηνινγείηαη 
ε ηδηόηεηα ηνπ όρη κόλν σο καζεηήο, αιιά θαη σο ελεξγόο 
πνιίηεο. 

 O Hall (2003) πηζηεύεη όηη νη ζρνιηθέο εθεκεξίδεο παίδνπλ 
ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θέξλνληαο 
ηνλ θόζκν πην θνληά ζηνπο καζεηέο, 

 O Harvey (2007) ππνζηεξίδεη όηη  κέζσ ηεο 
δεκνζηνγξαθηθήο εκπεηξίαο πνπ θεξδίδνπλ νη καζεηέο ζην 
ζρνιείν, καζαίλνπλ λα είλαη πεξηζζόηεξν ππεύζπλνη, 
ζπκκεηνρηθνί  θαη λα έρνπλ θαιύηεξνπο κέζνπο όξνπο 
βαζκνινγίαο.



Σν πνιηηηζηηθό  πξόγξακκα 

κε ζέκα «Έθδνζε ζρνιηθήο 

εθεκεξίδαο -«ΣΟ Μαζεηηθό 

ΒΖΜΑ» πινπνηνύκε θαηά ην 

ζρνιηθό έηνο 2019-2020 ζην 

Γπκλάζην Μαθξπγηάινπ, έλα 

ζρνιείν δεκνθξαηηθό θαη 

αλνηθηό ζηε θνηλσλία.

Τπεύζπλνη εθπαηδεπηηθνί:

Δπαγγειία Καλάιε ΠΔ02 

Διέλε Παπνπηζίδνπ ΠΔ04

πκκεηέρνπλ: καζεηέο από 

ηελ Β΄ θαη Γ΄ ηάμε.  



Σν ζεκαηηθό πεξηερόκελν ηνπ πνιηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο:

 εκπίπηεη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ θαη δηαζθαιίδεη ηε 
ζπλνρή ησλ κειώλ ηεο καζεηηθήο νκάδαο 

 ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο πξνζσπηθέο/θνηλσληθέο εκπεηξίεο ησλ 
καζεηώλ θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπο

 δηέπεηαη από ζηνηρεία θαηλνηνκίαο σο πξνο ηηο 
δηδαθηηθέο/εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο

 δίλεη ηε δπλαηόηεηα ελόο ξεαιηζηηθνύ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα 
ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνβιεπόκελσλ δξάζεσλ πνπ 
ππνζηεξίδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ  πξνγξάκκαηνο 

 πξνάγεη ηε ζπλεξγαζία ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο κε ηελ 
θνηλσλία, ηελ ηνπηθή θαη επξύηεξε

 ελζαξξύλεη δεκνθξαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ δηέπνληαη από ηηο 
αμίεο ηεο αιιειεγγύεο θαη ηνπ ζεβαζκνύ ηεο 
δηαθνξεηηθόηεηαο 

 δίλεη ηε δπλαηόηεηα εκπινθήο όισλ ησλ καζεηώλ 
αμηνπνηώληαο ηηο δεμηόηεηεο θαη γλώζεηο θάζε καζεηή

 εληζρύεη ηελ πεπνίζεζε ησλ καζεηώλ όηη δύλαληαη, σο ελεξγνί 
πνιίηεο, λα δηακνξθώζνπλ ζπλζήθεο δσήο πνπ λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο.



Αλακέλεηαη νη καζεηέο καο:

α. λα έιζνπλ επαθή κε ηνλ θόζκν ηεο ελεκέξσζεο, 
έληππεο θαη ειεθηξνληθήο 

β. λα απνθηήζνπλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζε θείκελα 
θαη πεγέο ελεκέξσζεο 

γ. λα θαιιηεξγεζνύλ σο θξηηηθνί αλαγλώζηεο, αιιά 
θαη σο δεκηνπξγνί πνιπηξνπηθώλ ελεκεξσηηθώλ 
θεηκέλσλ 

δ. λα αζθεζνύλ : 

 ζηνλ κεηαζρεκαηηζκό θαη ζηελ πύθλσζε θεηκέλσλ, 
αιιά θαη ζηε ζπκπαξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ 
ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο επηθνηλσληαθήο 
πεξίζηαζεο 

 ζηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηνινγίαο αμηνπνηώληαο 
θπξίσο ηελ ηερληθή ηεο  αηηηνιόγεζεο

 ζην θεηκεληθό είδνο ηεο πεξίιεςεο θαη ηνπ άξζξνπ



Ζ εθεκεξίδα 

ηνπ Γπκλαζίνπ 

Μαθξπγηάινπ

«ΣΟ Μαζεηηθό 

ΒΖΜΑ»















ηάδηα πινπνίεζεο ηνπ πνιηηηζηηθνύ καο πξνγξάκκαηνο    

1ν ζηάδην: Δπαηζζεηνπνίεζε θαη ελεξγνπνίεζε ηνπ 
ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ 

 ηελ πξώηε καο ζπλάληεζε κε ηνπο καζεηέο ηνπο 
παξνπζηάδνπκε ζρνιηθέο εθεκεξίδεο, ηηο μεθπιιίδνπκε καδί 
ηνπο θαη θξνληίδνπκε λα θηλήζνπκε ην ελδηαθέξνλ ηνπο
εμεξεπλώληαο ην πξσηνζέιηδό ηνπο, ηα ζέκαηα πνπ ζίγνληαη

Zεηάκε από ηνπο καζεηέο λα πξνβιεκαηηζηνύλ:

 γηα πνηνπο ιόγνπο ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπγγξαθή 
θαη έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο 

 ζε ηη πηζηεύνπλ όηη ζα ηνπο βνεζήζεη

 γηαηί γηα έλα ζρνιείν είλαη θαιό λα έρεη ηελ εθεκεξίδα ηνπ. 

Με θαηαηγηζκό ηδεώλ (brainstorming), ζπγθεληξώλνπκε 
ηηο ελδηαθέξνπζεο ηδέεο ησλ καζεηώλ θαη ηηο εκπινπηίδνπκε 
κε ηηο δηθέο καο απόςεηο. 

 Ελζαξξύλνπκε ηνπο καζεηέο καο εμεγώληαο ηνπο όηη ζα 
είκαζηε δίπια ηνπο ζε θάζε ζηάδην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, 
δηώρλνληαο έηζη θάζε θόβν ηνπο ή δηζηαγκό. 



Γξαζηεξηόηεηεο γηα επηπιένλ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ 
ζηελ εθπαίδεπζε ζηα ΜΜΔ θαη ηε δεκνζηνγξαθία:

Αμηνπνίεζε ηεο ινγνηερλίαο

 Αλάγλσζε ηνπ δηεγήκαηνο «Θσκάο Έληηζνλ», Εθδόζεηο 
Άγθπξα

 Αλάγλσζε ηνπ δηεγήκαηνο «Ο ςύιινο» ηνπ Δ. πύξνπ, 
εθδόζεηο Παηάθεο 

 Αλάγλσζε ησλ δηεγεκάησλ ηεο ζεηξάο «Αόξαηνη Ρεπόξηεξ» 
ηνπ Άξε Δεκνθίδε, εθδόζεηο Μεηαίρκην 

Αμηνπνίεζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ

 Πξνβνιή ηεο πνιπβξαβεπκέλεο ηαηλίαο «Ο ςύιινο», 1990, 
ζελάξην, ζθελνζεζία ηνπ Δ. πύξνπ 

 Πξνβνιή ηεο γαιιηθήο ηαηλίαο «θαζηαξρείν», 1949  ηνπ 
J–Ple Chanois.

Δπίζθεςε ησλ καζεηώλ ζε ρώξν έθδνζεο κεγάιεο ζε 
θπθινθνξία εθεκεξίδαο θαη ζπλνκηιία κε θαηαμησκέλνπο 
δεκνζηνγξάθνπο 

Γηνξγάλσζε ζην ζρνιείν ηνπο εθδήισζε γηα ηνλ Σύπν.



2ν ζηάδην:  πδήηεζε γηα ηε ζεκαηνινγία, ηνπο ξόινπο 

θαη ηα θαζήθνληα -Λήςε απνθάζεσλ

πδεηνύκε κε ηνπο καζεηέο γηα ηε ζεκαηνινγία ηεο 

εθεκεξίδαο, ηνπο ξόινπο θαη ηα θαζήθνληα ζηε ζύληαμή 

ηεο .

Δηεπθξηλίδνπκε όηη όινη κπνξνύλ λα είλαη αξζξνγξάθνη 

– ζπληάθηεο, ξεπόξηεξ, θσηνξεπόξηεξ, ζθηηζνγξάθνη 

θη όηη κπνξνύλ λα ζπλεξγάδνληαη . 

Ζεηάκε λα ζθεθηνύλ θαη λα ζπλαπνθαζίζνπλ πνηνη 

ζέινπλ λα είλαη θαη ππεύζπλνη ζύληαμεο, δειαδή κέιε 

ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο. Οη αξκνδηόηεηέο ηεο 

νκάδαο απηήο είλαη ε ζπιινγή ησλ άξζξσλ, ε επηινγή 

ηνπο, ε ζηνηρεηνζέηεζε ηεο εθεκεξίδαο.



3ν ζηάδην:  Καηακεξηζκόο θαζεθόλησλ

Γίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ 

ζύληαμε άξζξσλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, νη 

νπνίεο εκπινπηίδνληαη κε ηηο πξνηάζεηο καο. 

Ελζαξξύλνπκε ηε ζπδήηεζε, ηελ έθθξαζε ησλ 

απόςεσλ ησλ καζεηώλ, ηελ αλάπηπμε 

επηρεηξεκάησλ θαη γεληθά ην δεκνθξαηηθό 

δηάινγν αλάκεζα ζηνπο καζεηέο. 

πκβνπιεύνπκε όπνπ ρξεηάδεηαη. 

Γίλεηαη ζπδήηεζε όπνπ εθθξάδνληαη δηάθνξεο 

απνξίεο, δηαηππώλνληαη πξνβιήκαηα ζηα νπνία 

δίλνληαη απαληήζεηο. 



Γίλνληαη ζεκαληηθέο νδεγίεο πνπ αθνξνύλ 

 ηε δηεξεύλεζε ησλ ζεκάησλ ζην δηαδίθηπν

 ηε ζπιινγή θαη δηαζηαύξσζε πιεξνθνξηώλ 

 θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ πιεξνθνξία

 ππνρξεσηηθή αλαθνξά ησλ πεγώλ (δηαδηθηπαθώλ ή 
άιισλ) 

 απαξαίηεηε ζύληαμε ζρνιίσλ, απόςεσλ θαη πξνζσπηθνύ 
πξνβιεκαηηζκνύ θάησ από θάζε πιεξνθνξία.

ε εξώηεκα ησλ καζεηώλ «πνην ρξένο έρνπκε σο 
δεκνζηνγξάθνη απέλαληη ζην αλαγλσζηηθό καο θνηλό» 

ε απάληεζε είλαη 

 αληηθεηκεληθή θαη ζθαηξηθή ελεκέξσζε

 όρη παξαπιάλεζε ηεο θνηλήο γλώκεο

 ζεβαζκόο ζην αλαγλσζηηθό θνηλό - όρη ρπδαηνινγίεο

 νξζή ρξήζε ηεο γιώζζαο.



4ν ζηάδην :Δπεμεξγαζία πιηθνύ

ζπγθέληξσζε θαη θαηαγξαθή πιηθνύ 

πιεθηξνιόγεζε άξζξσλ 

επηκέιεηα θεηκέλσλ από εθπαηδεπηηθό. 

5ν ζηάδην : Παξαγσγή ηειηθνύ πξντόληνο 

Η ζπληαθηηθή επηηξνπή ζπλεδξηάδεη, επηιέγεη ηα 
άξζξα πξνο δεκνζίεπζε, απνθαζίδεη γηα ηε δνκή 
θαη ηε κνξθή ηεο εθεκεξίδαο θαη ζπληάζζεη ην 
editorial (πιάλν εθεκεξίδαο, ζειηδνπνίεζε) κε 
ην θσηνγξαθηθό πιηθό.

πλεξγάδεηαη κε ην ηππνγξαθείν γηα ηελ ηειηθή 
κνξθή ηεο εθεκεξίδαο.

Εθηύπσζε ηεο εθεκεξίδαο ζην ηππνγξαθείν. 



6ν  ζηάδην : ηάδην πξνώζεζεο ηεο εθεκεξίδαο 

δηαλνκή από ηνπο καζεηέο ζηελ ηνπηθή θαη 

επξύηεξε θνηλσλία

αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ

αλάξηεζε  ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εθεκεξίδαο 

ειεθηξνληθή  κνξθή ηεο εθεκεξίδαο

απνζηνιή ηεο εθεκεξίδαο ζε έληππε  κνξθή θαη ζε 

ειεθηξνληθή ζε άιια ζρνιεία- αλάπηπμε 

δηαπνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο ησλ καζεηώλ 

(Abdallah–Pretceille, 2004) 

ζπκκεηνρή ηεο εθεκεξίδαο ζε δηαγσληζκνύο 

καζεηηθώλ εληύπσλ.



7ν  ζηάδην :Αμηνιόγεζε-Αλαηξνθνδόηεζε 

Δξώηεζε ζε καζεηέο  

Ση απνθνκίζαηε από ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ παξαγσγή 
ηεο εθεκεξίδαο ηνπ ζρνιείνπ καο; 

Η παξαγσγή ζρνιηθώλ εθεκεξίδσλ εγγπάηαη έλα ζρνιείν 
δεκνθξαηηθό, ειεύζεξν θαη αλνηθηό, έλα ζρνιείν πνπ λα 
ζέβεηαη θαη λα ππεξαζπίδεηαη ηα δηθαηώκαηα θάζε 
παηδηνύ;

Δξώηεζε ζε εθπαηδεπηηθνύο 

Ση απνθνκίδεη ν εθπαηδεπηηθόο από ηε ζπκκεηνρή ηνπ 
ζηελ  πνιηηηζηηθή δξάζε;

Η παξαγσγή ζρνιηθώλ εθεκεξίδσλ εγγπάηαη έλα ζρνιείν 
δεκνθξαηηθό, ειεύζεξν θαη αλνηθηό, έλα ζρνιείν πνπ λα 
ζέβεηαη θαη λα ππεξαζπίδεηαη ηα δηθαηώκαηα θάζε 
παηδηνύ;



Γξαζηεξηόηεηεο ηεο δεκνζηνγξαθηθήο νκάδαο ηνπ Γπκλαζίνπ Μαθξπγηάινπ



Κνηλσληθή επηρεηξεκαηηθή δξάζε 

Απνθνκίδνπλ νθέιε πνπ δηαζέηνπλ ζε θνηλσθειείο 

ζθνπνύο θαη αθνξνύλ είηε ην ίδην ην ζρνιείν (π.ρ. 

πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ, δξάζεηο ζρνιείνπ, 

εθδξνκέο), είηε ηελ ηνπηθή θαη επξύηεξε θνηλσλία 

(π.ρ. θηιαλζξσπηθέο πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο 

θνηλήο σθέιεηαο).  

Δηακνηξάδνπλ θαη αλαιακβάλνπλ «ξόινπο» κε ζηόρν 

ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ παξαγσγή αγαζώλ

Παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε 

θνηλσληθέο αλάγθεο θαη δηαθξίλνληαη από θαηλνηόκα 

ραξαθηεξηζηηθά. 



Γίλνπλ καζήκαηα αγάπεο θαη αλζξσπηάο 

Αμηνπνηνύλ έζνδα από ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο 

δξάζε 

Πξνζθέξνπλ ηξόθηκα γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

ζπζζηηίσλ  ηνπ Ηεξνύ Νανύ Αγίνπ Γεσξγίνπ 

Μαθξπγηάινπ

Υαξίδνπλ αγάπε θαη αλαθνύθηζε ζε άπνξνπο 

ζπκπνιίηεο καο.



Αθηεξώλνπλ ηεύρνο ηεο εθεκεξίδαο ηνπο ζηνλ 
Μαθξύγηαιν Πηεξίαο 

Μέζα από ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο ηνπο 
πξνβάιινπλ ηνλ γεσθπζηθό, αξραηνινγηθό θαη 
πνιηηηζηηθό πινύην ηνπ ηόπνπ ηνπο. 

Πξνζειθύνπλ ζε απηόλ επηζθέπηεο.

Παξνπζηάδνπλ ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη 
αλαδεηθλύνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο.  

Αλαδεηθλύνπλ κέζα από έξεπλα, ξεπνξηάδ θαη 
ζπλεληεύμεηο ην κείδνλ γηα ην Μαθξύγηαιν Πηεξίαο 
ζέκα ηεο κπδνθαιιηέξγεηαο. 

Δηνξγαλώλνπλ εθδήισζε γεπζηγλσζίαο  γηα ηελ 
πξνβνιή ηνπηθώλ πξντόλησλ. 

Πξνβάιινπλ ηε λενζύζηαηε Δπηζθέςηκε 
Αξραηνινγηθή Απνζήθε Μαθξπγηάινπ. 









πκκεηέρνπλ  ζην θνηλό πξόγξακκα δξάζεο ησλ 

πληνληζηώλ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηνπ 3νπ 

ΠΔ.Κ.Δ.. κε ηίηιν: «Οκαιή Μεηάβαζε από ην 

Νεπηαγσγείν ζην Γεκνηηθό, από ην Γεκνηηθό ζην 

Γπκλάζην θαη από ην Γπκλάζην ζην Λύθεην».

Αλαιακβάλνπλ  λα παξνπζηάζνπλ ζηνπο καζεηέο 

ηεο Σ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ 

Μαθξπγηάινπ ηελ εθεκεξίδα ηνπο θαη λα ηνπο 

κπήζνπλ ζηελ πνιηηηζηηθή δξάζε παξαγσγήο 

ζρνιηθήο εθεκεξίδαο.



πκκεηέρνπλ ζηνλ "Παλειιήλην Μαζεηηθό  

Γηαγσληζκό  ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ Αζθαινύο 

Γηαδηθηύνπ ηνπ Ηδξύκαηνο Σερλνινγίαο θαη 

Έξεπλαο-ΗΣΔ (SaferInternet4Kids) κε ηίηιν 

“Όινη καδί γηα έλα θαιύηεξν Γηαδίθηπν” ζην 

πιαίζην ηνπ ενξηαζκνύ ηεο Ζκέξαο Αζθαινύο 

Γηαδηθηύνπ 2020 γηα καζεηέο/ηξηεο Π.Δ. θαη Γ.Δ. 

– ζρ. έηνο 2019-2020" .

Ζ καζήηξηα-δεκνζηνγξάθνο  ηεο Γ΄ ηάμεο 

Κνπηνύπα Θενπνύια θηινηέρλεζε αθίζα γηα λα 

απνηππώζεη θαιιηηερληθά ηελ επηξξνή ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηελ πξνζσπηθόηεηα θαη 

ςπρνζύλζεζε ησλ λέσλ.





πκκεηέρνπλ ζηνλ 2ν Γηεζλή Μαζεηηθό 

Γηαγσληζκό Οπηηθναθνπζηηθήο θαη Φεθηαθήο 

Γεκηνπξγίαο ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Ραδηνηειεόξαζεο ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ. κε ζέκα 

«Ζ ηζηνξία ζνπ, είλαη ηζηνξία ηεο Πόιεο ζνπ».  



πκκεηέρνπλ ζε δξάζεηο E-Twinning

Σν Γπκλάζην Μαθξπγηάινπ αδειθνπνηείηαη κε 

επξσπατθά ζρνιεία ζηελ πόιε Lucca ηεο Ηηαιίαο 

θαη ζηε Βνπδαπέζηε ηεο Οπγγαξίαο.

Ζ δεκνζηνγξαθηθή νκάδα αλαιακβάλεη κέζα από 

έξεπλα, ξεπνξηάδ θαη ζπλεληεύμεηο λα παξνπζηάζεη 

ζηελ εθεκεξίδα καο ηα ζέκαηα:

«Μεζνγεηαθή θνπιηνύξα, Διιάδα – Ιηαιία: 

Γηαρξνληθέο επηξξνέο ζηελ επξσπατθή ηζηνξία, 

θνπιηνύξα θαη θαζεκεξηλή δσή» 

«Η ζεκαζία ηνπ  πνιηηηζκνύ σο ηκήκαηνο ηεο 

πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο θαη θιεξνλνκηάο ηνπ θάζε 

αλζξώπνπ».



Υάξε ζηηο δξάζεηο ηεο δεκνζηνγξαθηθήο νκάδαο ηεο 
εθεκεξίδαο ηνπ ζρνιείνπ «ΣΟ Μαζεηηθό ΒΖΜΑ» ην 
Γπκλάζην Μαθξπγηάινπ εληάζζεηαη ζε  ζεκαηηθά 
δίθηπα επξσπατθώλ ζρνιείσλ:

ζην ζεκαηηθό δίθηπν «Γεκνθξαηηθά ρνιεία "FREE 
TO SPEAK, SAFE TO LEARN: Democratic Schools
for All» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο.

ζην επξσπατθό πξόγξακκα Κνηλσληθήο Καηλνηνκίαο 
(Social Innovation Relay)πνπ δηνξγαλώλεη ην 
σκαηείν Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο Νέσλ Junior
Achievement Greece ζε ζπλεξγαζία κε ην ΤΠΑΗΘ γηα 
ηε καζεηηθή επηρεηξεκαηηθόηεηα

ζην ζεκαηηθό δίθηπν ζρνιείσλ Πξεζβεπηώλ γηα ηνπο 
17  Παγθόζκηνπο ηόρνπο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο ηνπ 
ΟΖΔ. 

ζην ζεκαηηθό δίθηπν επξσπατθώλ ζρνιείσλ H2020: 
«Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» «Έλα 
αλνηρηό ζρνιείν ζε κηα αλνηρηή θνηλσλία».



Αμηνιόγεζε-Αλαηξνθνδόηεζε

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Απόςεηο καζεηώλ-δεκνζηνγξάθσλ

«ΣΟΤ Μαζεηηθνύ ΒΖΜΑΣΟ»

«Πόζν ζεκαληηθό είλαη αιήζεηα γηα εκάο ηνπο λένπο λα 
έρνπκε έλα κέζν γηα λα επηθνηλσλνύκε  κε ην ζπκκαζεηή 
καο, ηνλ θαζεγεηή καο, ηνπο άιινπο γύξσ καο. Καη ην 
κέζν απηό είλαη ε εθεκεξίδα καο, «ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ 
ΒΗΜΑ»!    

«Η ραξά θαη ε ηθαλνπνίεζε ήηαλ κεγάιε όηαλ είδα 
ηειηθά ην άξζξν κνπ δεκνζηεπκέλν κε ην δηθό κνπ όλνκα 
από θάησ, ελώ ε αγσλία κνπ κεγάισλε, όηαλ 
ζθεθηόκνπλ όηη ζα ην δηαβάζνπλ όινη νη αλαγλώζηεο ηεο 
εθεκεξίδαο. Ήηαλ ζαλ λα δνύζα έλα όλεηξν!»



«Γξάθνληαο έλα άξζξν, ληώζσ όηη αλνίγσ ηελ 

ςπρή κνπ ζηνπο αλαγλώζηεο. Αηζζάλνκαη πσο 

δίλσ θσλή ζε πνιινύο ζπλνκήιηθνύο κνπ πνπ 

κνηξάδνληαη κε κέλα ίδηεο ραξέο, θόβνπο ή 

πξνβιεκαηηζκνύο».  

«Τν πξόγξακκα ηεο θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο ην βξίζθσ σθέιηκν ηόζν γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ, όζν  θαη 

γηα ηε δπλαηόηεηα λα κνηξαζηνύλ ειεύζεξα ηηο 

ηδέεο ηνπο θαη λα κάζνπλ ην λόεκα ηεο νκαδηθήο 

δνπιεηάο, ηνπ νκαδηθνύ πλεύκαηνο». 



«Μέζσ ηεο εθεκεξίδαο καο πξνζπαζνύκε λα 
πξνβάιινπκε ηνλ ηόπν καο, λα αλαδείμνπκε όια 
ηα αγαζά ηνπ (θπζηθή νκνξθηά, πξντόληα, 
ηζηνξία) θαη λα βνεζήζνπκε ηνπο γνλείο καο πνπ 
θνπηάδνπλ ζηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο». 

«Ο ηνπξηζκόο είλαη ε θύξηα πεγή πινύηνπ γηα ηνλ 
ηόπν καο, θαη ζπλεπώο αλ ηνλσζεί, νη δνπιεηέο 
ησλ γνληώλ θαη ησλ ζπγρσξηαλώλ καο ζα πάλε 
θαιά, κε απνηέιεζκα ην ρσξηό λα αλέβεη 
θνηλσληθά θαη όινη λα κπνξνύλ λα απνιαύζνπλ 
ηηο θπζηθέο νκνξθηέο ηνπ, ηελ ηζηνξία, ηνλ 
πνιηηηζκό ηνπ. Απηό επηδηώθνπκε σο καζεηέο-
δεκνζηνγξάθνη κέζα από «ΤΟ Μαζεηηθό 
ΒΗΜΑ». 



ύλδεζκνο γηα λα δείηε ηελ εθεκεξίδα καο ζε έληππε κνξθή 

https://issuu.com/sofiaorfanelli/docs/efimerida_makrigialoy

Μπνξείηε λα μεθπιιίζεηε ηελ εθεκεξίδα καο ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ  

https://blogs.sch.gr/gymmakrp/2018/04/24/%ce%b7-
%ce%b5%cf%86%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%af%c
e%b4%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-
%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf
%85-%ce%bc%ce%b1%cf%82/

ύλδεζκνο γηα λα δείηε ηελ εθεκεξίδα καο ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή

https://tomathitikovima.000webhostapp.com
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Σαο επραξηζηώ!  


