
e-Donousa magazine 
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του Γυμνασίου Λ.Τ. Δονούσας  

 

Η ιδέα για το περιοδικό μας έχει ως εξής: Οι μαθητές αρθρογραφώντας για τον τόπο τους  και 

το περιβάλλον τους, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις κυριότερες δομές του νησιού, να 

προβληματιστούν για τα ζητήματα της τοπικής κοινωνίας και του περιβάλλοντος, να διερευνήσουν 

ιστορικά και σε βάθος την τοπική παράδοση και τέλος να αναδείξουν μέσα από τα άρθρα τους, το 

νησί τους. Θα δημιουργήσουν τέσσερα  τεύχη ενός διμηνιαίου περιοδικού. 

Οι κυριότεροι στόχοι που θέσαμε ήταν οι εξής:  

 Η γνωριμία και η λεπτομερής διερεύνηση των μαθητών πτυχών του τόπου τους και 

του περιβάλλοντός του. 

 Η εξάσκηση των μαθητών γύρω από ζητήματα αρθρογραφίας. 

 Η ανάδειξη πρωτοβουλιών, συνεργασίας και προσωπικής έκφρασης μέσω των 

άρθρων. 

 Η εξοικείωση και η χρήση των μαθητών με τις ΤΠΕ. 

Ως προς τη μέθοδο που ακολουθήσαμε: Οι μαθητές μαζί με τους καθηγητές συγκροτούν 

συντακτική ομάδα, η οποία κάθε Παρασκευή συγκεντρώνεται στον χώρο του σχολείου, μετά την 

έβδομη ώρα και προετοιμάζει το περιοδικό. 

Κάθε μαθητής έχει τον δικό του υπολογιστή, στον οποίο γράφει είτε σε word είτε σε 

OOo4kids το άρθρο που έχει συζητήσει με τους υπεύθυνους καθηγητές. Σε όλους τους 

υπολογιστές υπάρχει ίντερνετ, όπου οι μαθητές ερευνούν τα θέματά τους πριν τα γράψουν. 

Τα άρθρα τους αποθηκεύονται σε κοινό έγγραφο google docs, ο σύνδεσμος του οποίου 

βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας κάθε υπολογιστή. Εκεί οι μαθητές προσθέτουν και τις 

εικόνες τους, τις οποίες επιθυμούν να βάλουν στο περιοδικό. Από αυτό το κοινό έγγραφο 

προβαίνουμε σε διορθώσεις και εμείς οι καθηγητές. 

Εν συνεχεία όλα τα άρθρα ανεβαίνουν σε ένα νέο word, στο οποίο γίνεται και η τελική 

μορφοποίηση. Οι εικόνες από το εξώφυλλο, το οπισθόφυλλο και τα περιεχόμενα μεγεθύνονται, 

ώστε να καλύπτουν όλη τη σελίδα και να μοιάζουν με περιοδικό. Η γραμματοσειρά που 

χρησιμοποιούμε είναι: comics sans. Τα άρθρα γράφονται μέσα σε πλαίσιο του word με την 

κατάλληλη μορφοποίηση και εκεί προστίθενται και οι εικόνες. 

Όταν ολοκληρωθεί το περιοδικό, μέσα από το word μετατρέπεται σε pdf. Για να το 

τρέψουμε σε μορφή ebook, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία issuu. Τέλος ως αρχείο pdf, το 

ανεβάζουμε και στο schoolpress. 

Συντελεστές: Γιώβος Χρήστος ΠΕ01, Καλαμπούκα Χάιντι ΠΕ02, μικτή ομάδα μαθητών 

(οκταμελής) από την Α΄ Γυμνασίου μέχρι και την Β΄ Λυκείου. 

Λινκ με το περιοδικό: 
 https://blogs.sch.gr/gymdonou/2020/02/29/quot-e-donoussa-magazine-quot-1o-teychos/  

 https://issuu.com/xgiovos.edu/docs/e-donoussa_magazine_1  

 https://schoolpress.sch.gr/donoussa/   
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