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Στο παρακάτω link  βρείτε το περιοδικό του σχολείου μας 
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Θεματολογία



Θεματολογία

● Επίκαιρα
● Παγκόσμιες Ημέρες
● Εκδηλώσεις - Δράσεις του σχολείου
● Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
● Θέματα σχετικά με την πόλη μας
● Ταξιδιωτικές Εντυπώσεις



Θεματολογία

Θέματα που απασχολούν τους μαθητές όπως

❖ τοπικά ζητήματα
❖ κοινωνικά ζητήματα
❖ θέματα που προκύπτουν μετά από συζήτηση στην 

τάξη
❖ θέματα που προκύπτουν από έρευνες στο διαδίκτυο, 

επισκέψεις σε υπηρεσίες και φορείς,συνεντεύξεις κ.α



Συγγραφή Άρθρων



Μέρη του 
άρθρου

Τίτλος 

(ο τίτλος πρέπει να είναι σύντομος και να ελκύει 
το ενδιαφέρον του αναγνώστη)

Κύριο σώμα

➔ Να έχει παραγράφους ή υποενότητες
➔ Κατανοητή και απλή γλώσσα
➔ Σωστή σύνταξη και ορθογραφία
➔ Φωτογραφίες (προσοχή στα πνευματικά 

δικαιώματα)
➔ Αναφορά σε πηγές (αν υπάρχουν)



Μέρη του 
άρθρου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συγγραφή άρθρων 
επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο

Γινόμαστε Μικροί Δημοσιογράφοι

Σημείωση

Καλό είναι:

●  να κρατάτε ένα ημερολόγιο με τα σημαντικά γεγονότα που 
νομίζετε ότι μπορούν αργότερα να αποτελέσουν   άρθρα στο 
περιοδικό μας. 

● πριν παραδώσετε το άρθρο να το επεξεργαστείτε πάνω από μια 
φορά, να κάνετε αλλαγές ,προσθήκες και αφαιρέσεις.

https://plastelini.xyz/%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%AF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CE%B9/?fbclid=IwAR2TVV4lRJcZIwlJqPX_c1ALvtIsD2h6Zd4xMcsc8c1OBpnL-NoC--VaeDE


Ρόλοι και Διαδικασία



Συντάκτης

Συνεργάτες

Οι Συντάκτες καλούνται να συντάξουν άρθρα μέσα από υλικό 
που θα τους δοθεί από τους Συνεργάτες. 

(1-3 σε κάθε τάξη)

Οι Συνεργάτες καλούνται να μαζέψουν το απαραίτητο 
υλικό, συμπεριλαμβανομένων των πολυμέσων 
(φωτογραφίες, βίντεο κτλ), που σχετίζεται με την 
θεματολογία που έχει επιλέξει ο Αρχισυντάκτης και να το 
παραδώσουν στους Συντάκτες

(όλοι όσοι θέλουν να συμμετέχουν)



Υποστήριξη Η ομάδα Δημιουργίας του περιοδικού θα βρίσκεται κοντά σας 

για να βοηθήσει  τόσο σε θέματα τεχνικά ,μιας και το περιοδικό 

μας είναι ψηφιακό,αλλά και σε ό,τι άλλο χρειαστείτε μιας και 
προς το παρόν είναι οι Αρχισυντάκτες του περιοδικού.

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί

● Δημητρακοπούλου Μαρία 
● Καβουρά Ασημίνα
● Κάσσος Φώτης
● Κουρτίδου Σουμέλα
● Μανωλόπουλος Δημήτρης



Πάρτε το χρόνο σας,

κρατήστε σημειώσεις ,

τραβήξτε φωτογραφίες και 
μοιραστείτε με τους 

συμμαθητές σας τις σκέψεις 

σας.

Τα θέματα που σας 

απασχολούν μπορεί να 

απασχολούν και άλλους 

Ευχαριστούμε


