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 Αναμφίβολα η ύπαρξη σχολικής εφημερίδας αποτελεί μία δημιουργική δραστηριότητα, που κάνει 

περισσότερο ενδιαφέρουσα τη σχολική πραγματικότητα. Ορμώμενοι από τη μεγάλη αυτή αλήθεια και 

αφού πρώτα ζυγίσαμε τα προβλήματα και τις δυσκολίες από την πανδημία και τα δυνητικά οφέλη από την 

έκδοση σχολικής εφημερίδας, αποφασίσαμε τη φετινή σχολική χρονιά να εκδώσουμε Σχολική Εφημερίδα 

σε μηνιαία βάση και σε ηλεκτρονική μορφή, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή schoolpress.sch.gr του 

Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.   

 Η έκδοση μιας σχολικής εφημερίδας (σε οποιαδήποτε μορφή) δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι 

αυτοσκοπός σε μια σχολική κοινότητα. Η σχολική εφημερίδα είναι ένα βήμα εκφοράς δημόσιου λόγου από 

τους μαθητές. Στο πλαίσιο, λοιπόν, του πολιτιστικού προγράμματος της «Σχολικής Εφημερίδας» με τίτλο 

«Το 3ο διάλειμμα», που αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021, τέθηκαν οι 

ακόλουθοι στόχοι: 

Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 

➢ να εξοικειωθούν με διάφορα είδη κειμένων: επιστημονικά, λογοτεχνικά, άρθρα και συνεντεύξεις 

➢ να μάθουν να συνεργάζονται δουλεύοντας σε ομάδες 

➢ να καλλιεργήσουν την κριτική τους ικανότητα 

➢ να αποκτήσουν γνώσεις για τους συνανθρώπους τους, τους συμμαθητές τους, τον τόπο τους, τα 

κοινωνικά προβλήματα, να ενημερωθούν πάνω σε ιστορικά γεγονότα αλλά και θέματα υγείας 

➢ να δώσουνε τη δική τους οπτική γωνία για διάφορα ζητήματα 

➢ να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους στη σχολική κοινότητα αλλά και την ευρύτερη κοινωνία 

➢ να εκφράσουν προσωπικές εμπειρίες 

➢ να καταθέσουν τους προβληματισμούς τους για θέματα που τους απασχολούν μέσα και έξω από το 

σχολείο 

➢ να νιώσουν τη χαρά πως τα γραπτά τους θα ακουστούν εκεί που δε φτάνει η φωνή τους 

 Στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα ακολουθήσαμε δενδρική δομή. Οργανώσαμε τα άρθρα σε στήλες 

και σε τεύχη, ώστε να γίνεται κατηγοριοποίηση των άρθρων και να διευκολύνεται η αναζήτησή τους. Η 

υπεύθυνη εκπαιδευτικός του προγράμματος υπήρξε ταυτόχρονα διαχειρίστρια της εφημερίδας αλλά και 

αρχισυντάκτρια. Οι μαθητές, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, ανέλαβαν τον ρόλο των συνεργατών και 

των  συντακτών των άρθρων και οι συνεργάτες εκπαιδευτικοί την επιμέλειά τους. Η επιλογή του ονόματος 

της εφημερίδας μας έγινε μετά από επιλογή μεταξύ προτάσεων των ίδιων των μαθητών, ενώ το logo της 

αποτελεί δημιουργία μαθήτριας, η οποία μάλιστα πήρε και τη μοναδική τηλεφωνική συνέντευξη από τον 

Γιάννη Μπαξεβάνη, τον γνωστό Έλληνα σεφ. 

 Εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία, οι προγραμματισμένες 

εβδομαδιαίες συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυκά. Στις συναντήσεις αυτές συζητούσαμε τη 

θεματολογία του εκάστοτε τεύχους. Οι μαθητές επέλεγαν θέματα από τις παγκόσμιες ημέρες κάθε μήνα ή 

αναλάμβαναν να ασχοληθούν με θέμα που ενδιέφερε τους ίδιους προσωπικά. Γι΄αυτόν τον λόγο, εκτός από 

τη στήλη – αφιέρωμα στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, η θεματολογία κάθε τεύχους υπήρξε, 

κατά τη γνώμη μας, αρκετά πλούσια. Κι αν σε κάτι μας οφέλησε η πανδημία ήταν η  συνεχής επικοινωνία 

μαθητών – αρθρογράφων με την αρχισυντάκτρια της εφημερίδας. Η ανατροφοδότηση υπήρξε συνεχής και 

άμεση. 

Όπως θα δείτε, η εφημερίδα μας περιέχει διάφορες θεματικές στήλες:  

☺ επίκαιρα κοινωνικά ζητήματα 

☺ ιστορικές μνήμες 
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☺ κτήρια με μοναδική ιστορία 

☺ περιβάλλον 

☺ ταξιδιωτικοί προορισμοί 

☺ υγεία 

☺ στήλη – αφιέρωμα στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 (όπου γίνεται αναφορά σε ήρωες 

και γεγονότα του 1821 ορμώμενοι από τα οδωνύμια του Αμαρουσίου) 

☺ κουλτουρομανία 

☺ ταξιδιωτικοί προορισμοί 

☺ συνέντευξη τον Γιάννη Μπαξεβάνη,  τον γνωστό Έλληνα σεφ  

☺ εργασίες μαθητών 

☺ εθνικές επέτειοι άλλων χωρών 

☺ γενικά 

 

 Τελικά, τα οφέλη από τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών στην έκδοση της Σχολικής 

Εφημερίδας μας υπήρξαν πολλαπλά! Αφενός, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αχοληθούν με θέματα που 

τους ενδιέφεραν, να σκεφτούν, να ψάξουν, να σχηματίσουν άποψη, να εμπλουτίσουν τον λόγο τους και να 

συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους. Αφετέρου, μέσω της Σχολικής Εφημερίδας, οι μαθητές 

συνεργάστηκαν με τους εκπαιδευτικούς και σε κάτι άλλο πέρα από τα μαθήματα του καθημερινού 

σχολικού προγράμματος. Και τους άρεσε πολύ! Το κυριότερο, όμως, είναι ότι μέσω της Σχολικής 

Εφημερίδας οι μαθητές πέτυχαν ένα άνοιγμα στην ευρύτερη κοινωνία. 

 

Ο σύνδεσμος της Σχολικής Εφημερίδας του σχολείου μας είναι ο ακόλουθος: 

https://schoolpress.sch.gr/3gymamarousiou/archives/series/5%ce%bf-

%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82 

 

                                                                                                            Η υπεύθυνη του Προγράμματος,  

                                                                                                                   Κορνηλία Παπαδημητρίου 
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