
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π.Ε.  & Δ.Ε. ΑΣΣΙΚΗ 

Νζα μφρνη,  20/01/2020 
Αρ. Πρωτ.:       53           
 
ΠΡΟ: 
κ κ.κ. Δ/ντζσ/ντριεσ και Εκπαιδευτικοφσ  
ΠΕ 80  Οικονομίασ  
των Γυμναςίων, ΓΕΛ ( Δημόςιων και Ιδιωτικών),  
των  ΕΠΑ.Λ.  και Ε.Κ., ΕΝ.ΕΕ.ΓΤ.Λ και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
επιςτθμονικισ ευκφνθσ  
ΕΕ ΠΕ80  Διμθτρασ Μακρι 
με ζδρα ςτο 2ο  ΠΕ.Κ.Ε.. Αττικισ  

ΚΟΙΝ.  
- Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ  

- Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ,  

Τπόψιν κασ Ακθνάσ Νζλλα, υμβοφλου Α,  

κλ. ΠΕ80 

Διεφκυνςθ Δ.Ε. Δϋ Ακινασ 

4Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ 

 

 

Σαχ. Δ/νςθ: Λεωφόροσ υγγροφ 165,   
  17121, Νζα μφρνθ  
Πλθροφορίεσ : 
E-mail              : 
Σθλζφωνο      : 
Ιςτοςελίδα     :                 
  

 Βάνα Μαυραγάνθ 
4pekes@attik.pde.sch.gr 
213 -1617442  
https://blogs.sch.gr/4pekesat/ 

 

   
   

Θζμα: «Διαβίβαςη εγγράφου ςχετικά με πρόςκληςη μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών 

ΠΕ80 υποβολήσ άρθρων για τη ςφνταξη τευχών Μαθητικήσ Εφημερίδασ: «Για μια 

Βιώςιμη Οικονομία»  

ασ διαβιβάηουμε ζγγραφο τθσ υντονίςτριασ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Διμθτρασ Μακρι, 

κλάδου ΠΕ80-Οικονομίασ, με κζμα: «Πρόςκλθςθ Μακθτϊν/τριϊν και εκπαιδευτικϊν ΠΕ80 

υποβολισ άρκρων για τθν ςφνταξθ Σευχϊν Μακθτικισ Εφθμερίδασ: Για μια Βιϊςιμθ 

Οικονομία».  

Παρακαλοφμε για τθν ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν και των μακθτϊν/τριϊν τθσ ςχολικισ 

ςασ μονάδασ. 

υν. 3 ςελ.  

 

                                                                                                    Ο ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟ ΤΝΣΟΝΙΣΗ   

                                                                                                                       του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.. ΑΣΣΙΚΗ  

 

                                                                                                                            ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΜΙΛΟ            

                                                                                                                             



  

 
 

 

 
 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π.Ε.  & Δ.Ε. ΑΣΣΙΚΗ 

Νζα μφρνη,  20.01.2020 
Αρ. Πρωτ . :  53             
 

ΠΡΟ: 
κ κ.κ. Δ/ντζσ/ντριεσ και Εκπαιδευτικοφσ  
ΠΕ 80  Οικονομίασ  
των Γυμναςίων, ΓΕΛ ( Δημόςιων και Ιδιωτικών),  
των  ΕΠΑ.Λ.  και Ε.Κ., ΕΝ.ΕΕ.ΓΤ.Λ και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
επιςτθμονικισ ευκφνθσ  
ΕΕ ΠΕ80  Διμθτρασ Μακρι 
με ζδρα ςτο 2ο  ΠΕ.Κ.Ε.. Αττικισ  

ΚΟΙΝ.  
- Περιφερειακι Δ/νςθ Π.Ε. και Δ.Ε.  Αττικισ  

- Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ,  

Τπόψιν κασ Ακθνάσ Νζλλα, υμβοφλου Α,  

κλ. ΠΕ80 

- Διεφκυνςθ Δ.Ε. Δϋ Ακινασ 

 

4Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ 

 

 

Σαχ. Δ/νςθ: Λεωφόροσ υγγροφ 165,   
  17121, Νζα μφρνθ  
Πλθροφορίεσ : 
E-mail              : 
Γραμματεία    : 
Ιςτοςελίδα     :                 
  

Μακρι Διμθτρα  (ΕΕ ΠΕ80) 
4pekes@attik.pde.sch.gr 
213 -1617442  
https://blogs.sch.gr/4pekesat/ 

 

   
   

ΘΕΜΑ:  «Πρόςκληςη Μαθητών /τριών και εκπαιδευτικών ΠΕ80 υποβολήσ άρθρων για 

την ςφνταξη Σευχών Μαθητικήσ Εφημερίδασ: Για μια Βιώςιμη Οικονομία».  

 υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΠΕ80 Διμθτρα Μακρι, ςτο πλαίςιο των δράςεων 

τθσ για τον Σομζα τθσ Οικονομίασ, κατόπιν τθσ ζγκριςθσ του Τ.ΠΑΙ.Θ. (επιςυνάπτεται 

αρικμ. πρωτ. Φ.1/ΔΝ/178955/Δ7/15.11.2019) προβαίνει ςτθν ζκδοςθ Μακθτικισ 

Ηλεκτρονικισ εφθμερίδασ με τίτλο: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΏΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ».  

κοπόσ τησ δράςησ είναι να προωκθκεί ο οικονομικόσ εγγραμματιςμόσ των 

μακθτϊν/τριϊν των ςχολικϊν  μονάδων παιδαγωγικισ και επιςτθμονικισ μασ ευκφνθσ 

μζςω τθσ ουςιαςτικισ ςυμβολισ τουσ ςτθν διαμόρφωςθ των Σευχϊν τθσ Μακθτικισ 

Εφθμερίδασ με κεματικζσ που άπτονται του Σομζα τθσ Οικονομίασ. 

Για τον λόγο αυτό καλοφμε τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ των Γυμναςίων, ΓΕΛ, ΕΠΑ.Λ. και 

Ε.Κ., ΕΝ.Ε.Ε.ΓΤ.Λ και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ με τουσ εκπαιδευτικοφσ τουσ ΠΕ80 να ςυμμετάςχουν με τθν 

υποβολι άρκρων ςτθν διαμόρφωςθ των Σευχϊν τθσ Μακθτικισ Εφθμερίδασ.  

Σα άρκρα κα υποβλθκοφν ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο 2ο ΠΕ.Κ.Ε.. Αττικισ, υπόψθ κασ 

Μακρι. Πλθροφορίεσ : Δ. Μακρι ςτο email: dimimakri@sch.gr. Σο 1ο  τεφχοσ 

προγραμματίηεται κα αναρτθκεί ςτθν  ιςτοςελίδα του 2ου ΠΕΚΕ Αττικισ τον Μάρτιο του 

2020.  

Επισυνάπτονται:  

(1)_Πληροφορίεσ για  (ςελ. 2) 

(2)_ Έγκριςη του Υ.ΠΑΙ.Θ. (αριθμ. πρωτ. Φ.1/ΔΝ/178955/Δ7/15.11.2019) 

                                                                               Η υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου 

      Δήμητρα Μακρή, κλάδου ΠΕ80-Οικονομίασ 

                                            Ζδρα: 2ο  ΠΕ.Κ.Ε.. Αττικήσ - Ανάθεςη: 1ο, 3ο, 4ο Π.Ε.Κ.Ε.. Αττικήσ 

Η  

mailto:dimimakri@sch.gr


 

 

 

 

 

μ 4μ ΠΓ.Κ.Γ.Σ. Αηηηθήξ θαη ε Σοκημκίζηνηα Γθπαηδεοηηθμύ Ένγμο ΠΓ80 

Οηθμκμμίαξ  Δήμεηνα Μαθνή, επηπεηνεί ηεκ πνώηε εθδμηηθή πνμζπάζεηα με 

ζθμπό κα πνμςζεζμύκ ζεμαηηθέξ πμο άπημκηαη ημο Τμμέα Οηθμκμμίαξ με ηεκ 

ζομμεημπή ηςκ εθπαηδεοηηθώκ ΠΓ80 Οηθμκμμίαξ θαη ηςκ μαζεηώκ/ηνηώκ ηςκ 

ζπμιηθώκ μμκάδςκ επηζηεμμκηθήξ θαη παηδαγςγηθήξ μαξ εοζύκεξ Γομκαζίςκ, ΓΓΛ, 

ΓΠΑ.Λ. θαη Γ.Κ., ΓΝ.Γ.Γ.ΓΥ.Λ θαη Γ.Γ.Γ.Γ.Κ.  Η Γθεμενίδα ςξ μαζεηηθό έκηοπμ δίκεη 

ηεκ εοθαηνία κα ακαδεηπζμύκ ηα εκδηαθένμκηα θαη μη δοκαηόηεηεξ ηςκ μαζεηώκ ζε 

ζέμαηα μηθμκμμηθμύ εγγναμμαηηζμμύ.   

 

Μαθηζιακά Απξηελέζμαηα (για ηξρπ/ηιπ μαθηηέπ/ηοιεπ)  

• κα μάζμοκ με δηαθμνεηηθό ηνόπμ θαη κα ζοκενγαζημύκ   

• κα απμθηήζμοκ αοημεθηίμεζε   

• κα δεμημονγμύκ  έκηοπμ θαη κα ζοκεηδεημπμημύκ ημκ νόιμ ηςκ ΜΜΓ  

• κα επηθμηκςκήζμοκ με θμηκό γηα ζέμαηα  Βηώζημεξ Οηθμκμμίαξ  

• κα γίκμοκ εκενγμί μηθμκμμηθά πμιίηεξ  

Θεμαηξλξγία Μαθηηικήπ Εθημεοίδαπ :  

Θέμαηα, με ζθμπό ηεκ πνμβμιή ημο θιάδμο ΠΓ80 Οηθμκμμίαξ.  

Πνμηεηκόμεκα Τεύπε: 

1. Οικξμξμία και Εμεογόπ Πξλίηηπ 

2. Οικιακή Οικξμξμία με έμθαζε ζημ «Νμηθμθονηό», μία από ηηξ βαζηθέξ μμκάδεξ 

ημο Οηθμκμμηθμύ Κοθιώμαημξ 

3. Επιςειοείμ και Επιςειοημαηικόηηηα με ακαθμνά θαη ζηε ημονηζηηθή 

δναζηενηόηεηα 

 

Διάοθωζη Φύλλξρ Μαθηηικήπ Εθημεοίδαπ  

Σηημ 1η ζελίδα ηεξ εθεμενίδαξ «πςνά» δύμ άνζνα:   

            Κύνημ άνζνμ μπμνεί κα έπεη 175-200 ιέλεηξ. 

            Δεοηενεύςκ άνζνμ μπμνεί κα έπεη 75-125 ιέλεηξ. 

Εζωηεοική ζελίδα: έςξ ηνία άνζνα 

1μ άνζνμ μπμνεί κα έπεη 150-200 ιέλεηξ. 

2μ άνζνμ μπμνεί κα έπεη 100-150 ιέλεηξ. 

3μ άνζνμ μπμνεί κα απμηειείηαη από 75-125 ιέλεηξ. 

Οπιζθόθρλλξ: ακήθεη ζημκ εθδόηε 

 

Τ 

ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΠΛΑΙΙΟ ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ  ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  

 



Επικεθαλίδα: Πνμζμπή, ε επηθεθαιίδα εκόξ άνζνμο είκαη έκα ζεμακηηθό μένμξ ηεξ 

εθεμενίδαξ θαη γηα ημ ιόγμ αοηό ζα πνέπεη κα δμζεί ηδηαίηενε πνμζμπή. 

 

Γοαμμαηξζειοά:  Comic Sans MS, μέγεζμξ 11. 

 

Σρμηακηική Επιηοξπή:   

- ε Σοκημκίζηνηα Γθπαηδεοηηθμύ Ένγμο ΠΓ80 Οηθμκμμίαξ  

- μ/ε/μη εθπαηδεοηηθόξ/-μί ηςκ ζπμιηθώκ μμκάδςκ επηζηεμμκηθήξ θαη 

παηδαγςγηθήξ εοζύκεξ, πμο ζομμεηέπμοκ με άνζνα μαζεηώκ/ηνηώκ ημοξ ζημ 

ζογθεθνημέκμ ηεύπμξ. 

Αοθοξγοάθξι:  

- θύνημη ζοκηάθηεξ μη μαζεηέξ/ηνηεξ ηςκ ζπμιηθώκ μμκάδςκ 

- μη εθπαηδεοηηθμί ή μη Δ/κηέξ/κηνηεξ ηςκ ζομμεηεπόκηςκ ζπμιηθώκ μμκάδςκ 

(ζειίδα ημο εθδόηε). 

Εικξμξγοάθηζη άοθοωμ: Η επηιμγή εηθόκςκ ή γναθηθώκ είκαη έκα ζεμακηηθό μένμξ 

ηεξ πνμζζήθεξ πενηεπμμέκμο ζηεκ εθεμενίδα.  Σθεθηείηε ημ άνζνμ ζαξ θαη θνίκεηε 

εάκ ε εηθόκα οπμζηενίδεη ή εμπιμοηίδεη ημ μήκομα πμο πνμζπαζείηε κα απμδώζεηε.  

Πνμζπαζήζηε κα επηιέλεηε εηθόκεξ πμο ηαηνηάδμοκ με ημ πενηεπόμεκμ ημο άνζνμο. 

Αθμύ επηιέλεηε μηα εηθόκα, βεβαηςζείηε όηη έπεηε γνάρεη ηε ιεδάκηα ηεξ εηθόκαξ 

θαη ηεκ πεγή.  

 

Σρμμεηξςή ζηημ διαμόοθωζη ηερςώμ ηηπ εθημεοίδαπ  

Οι εκπαιδερηικξί ΠΕ80 ζηξ πλαίζιξ ηωμ εογαζιώμ πξρ αμαθέηξρμ ζηημ ηάνη, 

από ηα projects, από δοάζειπ ποξγοαμμάηωμ αμηλξύμ θεμαηικέπ και άοθοα ηα 

ξπξία αθξύ εκηιμήζξρμ/ανιξλξγήζξρμ ηα απξζηέλλξρμ ζε ηλεκηοξμική μξοθή 

ποξπ δημξζίερζη ζηξ email: dimimakri@sch.gr.  

Καιό είκαη έκα ζπμιείμ κα ζομμεηέπεη με ειάπηζημ ανηζμό δύμ έςξ ηνεηξ 

μαζεηέξ/ηνηεξ έηζη ώζηε κα μπμνεί κα δηαμμνθώζεη μία εζςηενηθή ζειίδα. Σε 

πενίπηςζε πμο ζομμεηέπμοκ 2 μαζεηέξ μπμνεί ημ ζύκμιμ ηςκ ιέλεςκ ηεξ ζειίδαξ 

κα αολμμεηςζεί ακάιμγα. Γπίζεξ μπμνεί ζπμιηθέξ μμκάδεξ κα ζοκενγαζημύκ μεηαλύ 

ημοξ, αθόμα θαη έκα ζπμιείμ μπμνεί κα ακαιάβεη ηεκ εθπόκεζε εκόξ ηεύπμοξ ηεξ 

εθεμενίδαξ. 

 

Εμδεικηικά παοαθέηξρμε ρπόδειγμα μαθηηικήπ εθημεοίδαπ  

https://www.flipsnack.com/Dimac/1-final-final.html?b=1&p=8  
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