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Στόχοι 
Η σύνταξη ενός τέτοιου ψηφιακού εντύπου μπορεί

● να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση του νέου ατόμου,

● να συνεισφέρει σχετικά με τη συμμετοχή του στα κοινά

● να προκαλέσει το ενδιαφέρον όλων και ειδικότερα των νέων

για διάφορα θέματα που τους ενδιαφέρουν

● να συντελέσει στην αφύπνιση των συμπολιτών μας

● να διδάξει την ελευθερία λόγου

● να μας κάνει πιο δημιουργικούς



Γράφω σε μια εφημερίδα γιατί υπάρχει ένα μεγάλο εύρος 

για να αναπτύξω όσα θέματα με απασχολούν και 

απασχολούν και άλλους νέους και ενήλικες. Είναι το 

ασφαλές μου μέρος να εκφράζομαι γράφοντας την 

πραγματική μου άποψη.

Βασιλική Μαρία Μαντούδη



Η Πορεία Μας

Λόγου Έργα

2019/20

2020/21

Ψηφιακός 

λόγος: 

Μαθητική 

εφημερίδα

2021/22

Your Text

Λόγου 

Έργα ΙΙ



Συντακτικἠ  

Επιτροπή 

Τεχνικοί

Μυγδάλη Λίζα

Παναγιωτίδου Μανθούλα

Χατζηβασιλείου Ραφαέλα

J

Αρθρογράφοι

Συνεργάστηκαν

Παπαϊωάννου Αθηνά

Παναγιωτόπουλος Κωνσταντἰνος

Μυρκόπουλος Θωμάς

Κατσένη Μάρα 



Εξωτερικοί Συνεργάτες

Τσολάκος Αλέξανδρος

Ιακωβίδου Φανή

Καλούση Εύη

Ντίτσιου Χαριτίνη

Σάββα Κατερίνα

Χαριζάνη Ελένη

Ιωσηφίδου Βασιλική

Γεωργή Κατερίνα

Βαρής Νικόλαος

Κεχαγιά Κατερίνα
Κουσίδου Χριστίνα

Τσακίρη Ελπίδα

Βαϊτσόπουλος Βάιος

Τσιτσοπούλου Σαββίνα

Χατζηπαντελή Εριέττα 

Εικαστικοί -
φωτογράφοι

Γαβριηλίδου Σοφία

αρθρογράφοι



Πώς Δουλεύουμε…

Συζήτηση 

Προβληματισμός

Έμπνευση

A 
Σύνταξη Κειμένου

Δημιουργία 

καλλιτεχνικού 

έργου

Αποστολή και 

διόρθωση
Ανάρτηση και 

ανατροφοδότηση

B C D 



Ο Δικός Μας 

Ψηφιακός Κόσμος

Χρησιμοποιούμε την 

τεχνολογία για να 

προβάλλουμε τις ιδέες 

μας και να 

επικοινωνούμε.

Δημιουργήσαμε ομάδα 

στο facebook και 

συνομιλούμε ή 

στέλνουμε αρχεία με 

ηλεκτρονικά μέσα.

efimeridachortiati.wixsite.com



Βασικές Αρχές

Αλήθεια

Ελευθερία.  Ομαδικότητα

Σεβασμός Πρωτοτυπία



Θεματολογία



Γράψαμε για όσα:

μας προβληματίζουν



μας εμπνέουν



μας ψυχαγωγούν



Ρεπορτάζ 

•Διαγωνισμός ζωγραφικής για τον λογότυπο του σχολείου.

•Πολιτιστική εκδήλωση του Λυκείου Χορτιάτη για την Κύπρο.

•Εκδρομή στα συμμαχικά νεκροταφεία.

•Δράσεις της Βουλής των Εφήβων.

•Παρουσίαση του προγράμματος Kids save lives.

•Διαδικτυακή συνάντηση-κινητικότητα προγράμματος Erasmus

Παρουσιάσαμε πολλές 

πτυχές 

της σχολικής ζωής



-Αντιπολεμικές δράσεις στο Λύκειο Χορτιάτη 

σε συνεργασία με τους “ενεργούς εφήβους” 

της Βουλής των Εφήβων και τον Μουσικό 

όμιλο του σχολείου μας.

-Συμμετοχή στην παρουσίαση της ψηφιακής 

πλατφόρμας U-report στο Δημαρχείο Πυλαίας 

Χορτιάτη.

Συμμετείχαμε σε δράσεις



•Συνέντευξη Κύπριας κατοίκου του Χορτιάτη για τα γεγονότα της  

Κύπρου στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος του σχολείου .

•Δημοσίευση της συνέντευξης του δημάρχου Πυλαίας Χορτιάτη από 

τους μαθητές της Βουλής των Εφήβων.

• Συνέντευξη μουσικού του δρόμου και εξωτερικό ρεπορτάζ στη 

Θεσσαλονίκη .

•Συνέντευξη του προέδρου του 15 μελούς συμβουλίου του Λυκείου 

μας

Συνεντεύξεις



Δημιουργήσαμε πρωτότυπα έργα



Και συνεχίζουμε… 
Δημιουργία παρουσίασης

Παπαϊωάννου Αθηνά

Παναγιωτόπουλος Κων/νος

efimeridachortiati.wixsite.com


