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Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού 
(1) 
 

ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 

Κλάδος/Ειδικότητα (1) 
 

ΠΕ02 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού 
(2) 
 

ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Κλάδος/Ειδικότητα (2) 
 

ΠΕ05 

Τίτλος του ομίλου 
 

ΑΣ ΓΙΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 

 
Θεματική/ές που εντάσσεται ο 
όμιλος 
 

Παραγωγή πολυτροπικών κειμένων  σε 
δίγλωσσο περιβάλλον (ελληνικά και 
γαλλικά), παραγωγή λόγου σε κείμενα 
ενημερωτικά, δημοσιογραφικά, σκίτσα, 
δημιουργία στήλης ψυχαγωγίας.  

Αριθμός ωρών ομίλου ανά 
εβδομάδα  
 

ΜΙΑΜΙΣΗ ΩΡΑ 

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο 
όμιλος 
 

Α΄, Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Α΄. Β, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 
 

 Να μάθουν οι μαθητές από την 
ιστορία του σχολείου (των 
δραστηριοτήτων του) και να γίνουν 
συνεχιστές της παράδοσης 

 Να μάθουν τις διαφορετικές δράσεις 
που ενσωματώνει μία έκδοση 
εφημερίδας ή περιοδικού (σχεδίαση 
σελίδας, σύνταξη κειμένων, επιλογή 
θεματικών που αφορούν την 
επικαιρότητα και τη διερεύνηση 
θεμάτων με στόχο την κριτική σκέψη, 
σχεδιασμός σελίδας με κουιζ και 
σταυρόλεξο, πλαισίωση κειμένων με 
φωτογραφίες και σκίτσα. 

 Να συνεργαστούν σε μία κοινή 
προσπάθεια και να διαμοιραστούν 
εμπειρίες 

 
 Να χτίσουν στη συνεργασία, 

υπευθυνότητα, και να εμπλακούν στη 



σύνταξη διαφορετικών κειμένων 
(ενημέρωση, ρεπορτάζ, πολυτροπικά 
κείμενα) 

Διδακτική μεθοδολογία 
 

Ομαδοσυνεργατική διδακτική μέθοδος και 
ανακαλυπτική μάθηση 

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής από Οκτώβριο μέχρι 
Μάιο ή Ιούνιο) 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022:  

 Διαμόρφωση ομάδων που θα 

εμπλακούν σε διαφορετικές δράσεις 

(μελέτη υλικού, συντακτική επιτροπή, 

δημοσιογραφοι, μελετητές κειμένων, 

επιμελητές κειμένων, σκιτσογράφοι, 

φωτογράφοι κλπ 

 Μελέτη δομής της ΦΩΝΗΣ ΤΟΥ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 

 Μελέτη μιας εφημερίδας & ενός 

περιοδικού 

 Μελέτη ιστοσελίδας 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022: 

 Η ολομέλεια θα αναθέσει εργασίες 

στα ομάδες και θα αποφασίσει τον 

σχεδιασμό της ηλεκτρονικής 

εφημερίδας 

 Οι ομάδες θα εργαστούν πάνω σε 

άρθρα και στον σχεδιασμό του 

ηλεκτρονικού περιοδικού 

 Δημιουργία ομάδας συλλογής υλικού 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023: 

 Συζήτηση των άρθρων  που έχουν 

επιλεγεί και επιμέλεια του υλικού για 

να λάβει την τελική μορφή. 

 τελικός σχεδιασμός και υλοποίηση της 

ηλεκτρονικής εφημερίδας 

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 



 Ανάρτηση των άρθρων και όλου του 

επιλεγμένου υλικού. 

 Τελική μορφή του ηλεκτρονικού 

περιοδικού 

 Ερωτηματολόγια αυτό-αξιολόγησης 

και ετερο-αξιολόγησης της εργασίας 

των ομάδων 

 Γενικός απολογισμός της εργασίας 

μας, ως ομάδες 

 Σύνταξη της έκθεσης της πορείας του 

Ομίλου 

 
Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 
 

Πολυτροπικά κείμενα [στοχοθεσία, ανάλυση 

πολυτροπικών κειμένων, εφαρμογή κανόνων 

στη σύνταξη ρεπορτάζ, άρθρων, χρονικών 

κλπ, σύνταξη-παραγωγή πολυτροπικών 

κειμένων, φωτογραφία-φωτορεπορτάζ] 

 Ο δημοσιογραφικός Λόγος ως 
αντικείμενο διδασκαλίας: Κριτική 
αποτίμηση,  Ανθίππη Δούκα, Άννα 
Φτερνιάτη & Αργύρης Αρχάκης 

 Δημοσιογραφικός Λόγος και 
Διακειμενικότητα, Ε. Γιαλαμπούκη 

 

 
Τρόπος επιλογής μαθητών 
 

Η επιλογή των μαθητών θα πραγματοποιηθεί 
με δοκιμασίες ανίχνευσης δεξιοτήτων και 
ενδιαφερόντων τους. 

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών 
 

Με φύλλα αυτοαξιολόγησης και 
ετεροαξιολόγησης στο πλαίσιο της ομάδας 
στην οποία θα εργάζονται. 

Προτεινόμενο ωρολόγιο 
πρόγραμμα ομίλου (ημέρα/ώρα 
έναρξης/ώρα λήξης) 
 

Κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ 14.00-15.30  

Τόπος διεξαγωγής ομίλου 
 

Βιβλιοθήκη του σχολείου (Εποπτείο) 

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες 
 

 Συμμετοχή του Δημοσιογράφου  κ.  
Μ. Κουρμούση ως μέντορα. 



 

 Ε.Διαμαντοπούλου, καθηγήτρια του 
ΕΚΠΑ, τμήμα ΜΜΕ 

 
Συνεργασίες (ιδρύματα, 
οργανισμοί, σχολεία, φορείς, 
πρόσωπα κ.ά.) 
 

Εργαστήρι Δημοσιογραφίας 

 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
 

Επισκέψεις σε Εφημερίδα και τηλεοπτικό 
κανάλι 

 
Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου 
 

Παρουσίαση του εκπονηθέντος παραδοτέου 
στο σχολείο και διερεύνηση επίτευξης των 
στόχων που θα τεθούν από τις πρώτες 
συναντήσεις. 

Παραδοτέα  Ηλεκτρονική Εφημερίδα «Η Φωνή 

του Πειραματικού» ως συνέχεια του 

ιστορικού εντύπου.  

 Έκθεση της πορείας της δράσης του 

Ομίλου. 

 


