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Περίληψη 

Η κατασκευή μαθητικής εφημερίδας είναι μια εργασία που μέσα από κατάλληλα εκπαιδευτι-
κά προγράμματα μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο διάδοσης των Τ.Π.Ε. και σύν-
δεσης με διδακτικά αντικείμενα Πληροφορικής του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου. 
Με την εργασία αυτή θα καταγραφεί η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από τους μαθητές 
του ΕΠΑ.Λ./1ου Σ.Ε.Κ. Άμφισσας σε σχετικές δραστηριότητες και ο θετικός αντίκτυπος 
στην εκπαιδευτική διαδικασία τέτοιων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.     
 
Λέξεις – κλειδιά : DTP, Picasa, pdf, QuarkΧpress, Word, μαθητική εφημερίδα, Τ.Π.Ε. 
 

Εισαγωγή 

Θα περιγράψουμε την εργασία των μαθητών του τομέα Πληροφορικής του ΕΠΑ.Λ. Άμφισ-
σας που με τη βοήθεια λογισμικού επιτραπέζιων εκδόσεων  και αυτοματισμού γραφείου σχε-
δίασαν μαθητική εφημερίδα στα πλαίσια ενός πολιτιστικού εκπαιδευτικού προγράμματος.   
 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Καινοτόμα προγράμματα όπως τα πολιτιστικά, που υποστηρίζονται και χρηματοδοτούνται 
από διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να συντελέσουν στη 
θετική αλλαγή στάσης των μαθητών απέναντι στο σχολείο ξεφεύγοντας από τη μονοτονία της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και στην αναβάθμιση της επικοινωνίας τους με τους εκπαι-
δευτικούς και κατ’ επέκταση την ποιότητα της διδασκαλίας (Βαρέση κ.α., 2008). Έτσι, μπο-
ρεί να οδηγηθούμε σε ένα σχολείο του μέλλοντος που θα λειτουργεί ως περιβάλλον ζωής, 
μάθησης και εμπειριών για τους μαθητές (Schirp, 1999). Ένα νέο ανοικτό, ψηφιακό, καινο-
τόμο σχολείο, συμβατό με τις πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων (Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., 2010). Ένα σχολείο που θα στηρίζει τις τοπι-
κές κοινότητες με ανάδειξη κοινωνικών και πολιτιστικών παραγόντων (Φύκαρης, 2004), ε-
φόσον εφαρμόζονται πολιτικές με χρηματοδότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με  χαρα-
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κτηριστικά βιωματικής μάθησης, ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών στις δραστηριότητες 
και το σχεδιασμό της προσωπικής τους μάθησης, αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. και της διαθεματι-
κής προσέγγισης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Ένα σχολείο που θα δίνεται έμφαση στο 
μαθητή – μέλος της κοινότητας (Freinet, 1977, στο Πανταζής, 2003). 
 

Διδακτικοί στόχοι 

(α) Να υλοποιήσουν οι μαθητές δραστηριότητες σχετικές με το εκπαιδευτικό τους πρόγραμ-
μα με χρήση λογισμικών συνδεδεμένων με μαθήματα της τάξης τους και  
 
(β) Να αποκτήσουν οι μαθητές εμπειρία σε εφαρμογή λογισμικού επιτραπέζιων εκδόσεων. 
 
Ο σκοπός της δικής μας εργασίας είναι η συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων των 
μαθητών και ο εντοπισμός ωφελειών, αλλά και προτάσεων μελλοντικής αξιοποίησης, σε 
σχέση με τα διδακτικά αντικείμενά τους. 
 

Προφίλ της ομάδας των μαθητών 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της μαθητικής εφημερίδας υποστηρίχθηκε από 2 εκπαιδευτι-
κούς. Οι 15 μαθητές της Β΄ και Γ’ τάξης του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια διδακτικής 
παρέμβασης στα αντίστοιχα μαθήματα «Βασικές Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο» και «Εφαρμογές 
Πολυμέσων» χωρίστηκαν σε ομάδες των 3-4 ατόμων αναλαμβάνοντας διαφορετικές εργασίες 
ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων μελών, αλλά και τις δεξιότητες που είχαν ή 
ήθελαν να αποκτήσουν. Από τους συμμετέχοντες μαθητές, 10 ήταν αγόρια και 5 κορίτσια. Οι 
μαθητές της Β’ τάξης επικεντρώθηκαν στην εύρεση ηλεκτρονικού περιεχομένου μέσω διαδι-
κτύου, ενώ οι μαθητές της Γ’ τάξης στην κινητοποίηση συντακτών, τη συλλογή άρθρων, την 
ταξινόμηση και την παρουσίαση του υλικού. 
 

Δραστηριότητες των μαθητών 

Οι μαθητές, έκαναν μια κοινή συνάντηση όπου συζήτησαν θέματα σχετικά με την μαθητική 
εφημερίδα. Πιο συγκεκριμένα, ειπώθηκε πως δεν είναι απαραίτητο να γράψουν όλα τα άρθρα 
αυτοί, αλλά αρκεί να κινητοποιήσουν εκπαιδευτικούς του σχολείου ή συνεργάτες αυτού, αλ-
λά και μαθητές πέρα από τη στενή ομάδα τους, όπως π.χ. τους μαθητές της Α’ τάξης που στα 
πλαίσια μαθημάτων γενικής παιδείας παραδίδουν εργασίες για την εκτύπωση των οποίων 
χρησιμοποιούν τα εργαστήρια Πληροφορικής του Σ.Ε.Κ. Επίσης, σκέφτηκαν και κατέληξαν 
σε κάποια θέματα μαζί με τις πηγές από όπου θα τα αντλούσαν. Τέλος, συμφωνήθηκε να 
χρησιμοποιηθεί το Word για τα κείμενα και οποιοσδήποτε επεξεργαστής εικόνας προτιμά ο 
κάθε μαθητής για τις φωτογραφίες. Όσο για το στήσιμο της εφημερίδας, αν και έγινε λόγος 
για το Word, ένας από τους υπευθύνους εκπαιδευτικούς μετέφερε στην ομάδα τη δυνατότητα 
χρήσης του QuarkXpress, μαζί με τις δυνατότητες που προσφέρουν τα λογισμικά επιτραπέζι-
ων εκδόσεων (Desk Top Publishing – DTP). Ακολούθησαν ακόμη 2-3 κοινές συναντήσεις 
όλων των μελών όλων των ομάδων μέχρι το τέλος του προγράμματος. 
 
Τα βήματα της εργασίας ήταν τα ακόλουθα:  
 
• Κάθε ομάδα 3-4 ατόμων ασχολήθηκε με διαφορετικές εργασίες, κάποιοι μαθητές π.χ. ανέ-
λαβαν τις ψυχαγωγικές σελίδες (ανέκδοτα, γρίφοι, μαντινάδες, ποιήματα, κλπ.), άλλοι τα θέ-
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ματα υγείας, άλλοι τις νέες τεχνολογίες και άλλοι να κινητοποιήσουν εκπαιδευτικούς – μαθη-
τές για να τους παραχωρηθεί υλικό είτε μέσω προσωπικής επαφής είτε μέσω e-mail. 
 
• Όλοι οι μαθητές ήξεραν να χρησιμοποιούν το Word και έναν επεξεργαστή εικόνας, ενώ 
κανείς δεν ήξερε να χρησιμοποιεί το QuarkXpress. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν 
τους μαθητές όπου χρειάζονταν βοήθεια, αλλά ιδίως στο τελευταίο λογισμικό.  
 
• Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί έδειξαν στους μαθητές πώς να εγκαθιστούν το λογισμικό και 
πώς να σχεδιάζουν το πρότυπο μιας εφημερίδας 8 σελίδων Α3.     
 
• Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στο QuarkXpress, κάθε ομάδα δοκίμασε να «στήσει» τη 
δική της δίφυλλη Α3 εφημερίδα με κάποια θεματολογία που αποφάσισαν τα μέλη της (π.χ., 
αθλητική εφημερίδα, εφημερίδα life style, εφημερίδα με γενικές ειδήσεις). 
 
• Κατά τη δοκιμαστική περίοδο του λογισμικού, οι μαθητές έμαθαν να δημιουργούν ηλε-
κτρονικό βιβλίο .pdf της εφημερίδας τους και να εκτυπώνουν τις σελίδες της σε χαρτί Α4. 
 
• Μετά από αρκετές δοκιμές, οι μαθητές κατέληξαν στο τελικό πρότυπο της εφημερίδας τους 
με το λογότυπο, τους αριθμούς σελίδων, τις κεφαλίδες, το προφίλ της εφημερίδας, τους τρό-
πους διαχωρισμού των άρθρων, το περιεχόμενο κάθε σελίδας. 
 
• Σε μια σελίδα αποφασίστηκε να υπάρχει «φωτο-θήκη», δηλαδή μόνο φωτογραφίες με σχε-
τικές λεζάντες. Τα μέλη κάθε ομάδας συνέλεξαν τις σχετικές φωτογραφίες και αφού πραγμα-
τοποίησαν τις όποιες διορθώσεις (π.χ., φωτεινότητα, αντίθεση, ανάλυση, χρωματικό μοντέλο, 
κλπ.) τις πρότειναν για δημοσίευση. Ομοίως, δούλεψαν για αφίσες με θέματα τη νευρική α-
νορεξία και τα αρνητικά του αλκοόλ / τσιγάρου με το λογισμικό Picasa.  
 
• Κάθε ομάδα συνέλλεξε το υλικό της και στη συνέχεια ένα ή περισσότερα μέλη της το κα-
ταχώρησαν σε Η/Υ του εργαστηρίου Πληροφορικής, όπου ήταν φορτωμένο το πρότυπο της 
οκτασέλιδης εφημερίδας Α3 του QuarkXpress.  
 
• Στη συνέχεια, αφού ολοκληρώθηκε η φόρτωση του περιεχομένου στο πρότυπο της εφημε-
ρίδας, οι ομάδες έκαναν διορθώσεις και εκτυπώσεις.  
 
• Το τελικό αρχείο .pdf προωθήθηκε σε τυπογραφική επιχείρηση για να εκτυπωθεί η μαθητι-
κή εφημερίδα, η οποία στη συνέχεια διανεμήθηκε σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, συγγραφείς 
και φορείς της περιοχής.  
 

Προβλήματα που προέκυψαν  

Στη διαδικασία ανέκυψαν και προβλήματα, αφού οι μαθητές κατανάλωσαν πολύ χρόνο: στο 
να μάθουν να χρησιμοποιούν το QuarkXpress,  στο ποιο πρότυπο μαθητικής εφημερίδας θα 
επιλεγεί, στο ποια μορφοποίηση θα προτιμηθεί σε κάθε άρθρο (π.χ., γραμματοσειρά, μέγεθος 
χαρακτήρων), στο ποιες είναι οι καλύτερες εικόνες για τη «φωτο-θήκη», στο τι ανάλυση πρέ-
πει να έχουν οι φωτογραφίες, στο είδος του υλικού που θα «αλιευθεί» από το διαδίκτυο. 
 
Λύσεις που δόθηκαν κατά περίπτωση ήταν:  
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• σχετικά με το QuarkXpress, υποδείχθηκε στους μαθητές να βρούνε δοκιμαστική έκδοση 
του λογισμικού, ώστε να τη φορτώσουν και στον υπολογιστή τους στο σπίτι, ώστε να πειρα-
ματιστούν και σε ώρες εκτός σχολείου.  
 
• σχετικά με τις μορφοποιήσεις των κειμένων, δεν επιλέχθηκε κάποιο κοινό πρότυπο, αφού 
το ίδιο ισχύει και στις εφημερίδες. 
 
• στο πρόβλημα επιλογής προτύπου έγινε σύνθεση απόψεων των μαθητών. 
 
• για την ανάλυση των φωτογραφιών, οι μαθητές συμβουλεύτηκαν τη θεωρία του μαθήματος 
«Εφαρμογές Πολυμέσων».  
 
• σχετικά με το υλικό που θα ανακτούσαν οι μαθητές από το διαδίκτυο, αλλά και για τις ει-
κόνες, οι διαφωνίες ξεπεράστηκαν με διάλογο μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας, αλλά και 
«στρίμωγμα» της ύλης ώστε να χωρέσει περισσότερο περιεχόμενο.  
 

Τα θετικά της εργασίας των μαθητών 

Από παιδαγωγικής απόψεως η όλη εφαρμογή ήταν χρήσιμη αφού: 
 
• Οι μαθητές χρησιμοποίησαν λογισμικά και υπηρεσίες από μαθήματα, όπως «Εφαρμογές  
Πληροφορικής», «Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου» και «Εφαρμογές Πολυμέσων». 
 
• Οι μαθητές απέκτησαν εμπειρία σε ένα λογισμικό επιτραπέζιων εκδόσεων (DTP software). 
 
• Δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν τη διαδικασία σχεδιασμού εφημερίδας, 
μια εμπειρία που τους έδωσε ερεθίσματα από τη γραφιστική.  
 
• Οι μαθητές σχεδίασαν και πρόβαλαν αφίσες με κοινωνικά μηνύματα όπως: «Όχι στη νευρι-
κή ανορεξία», «Όχι στο ποτό και το τσιγάρο», μηνύματα για όλους τους εφήβους. 
  
• Οι μαθητές δούλεψαν με βάση τη μέθοδο project. 
 
• Δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να εκφραστούν στα πλαίσια της τοπικής κοινωνίας. 
 

Προτάσεις αξιοποίησης 

Η σχεδίαση μιας μαθητικής εφημερίδας θα μπορούσε να γίνει και με άλλους τρόπους, όπως: 
 
• Μέσω ενός ιστολογίου (blog) με δημιουργία ενός λογαριασμού από όλη την εκπαιδευτι-

κή ομάδα σε μια δωρεάν υπηρεσία όπως αυτή του δικτυακού τόπου www.blogger.com.  
Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να οριστούν και κάποιοι διαχειριστές που θα φιλτρά-
ρουν το περιεχόμενο των αναρτήσεων. Πρόκειται για έναν ανέξοδο τρόπο δημιουργίας 
(ηλεκτρονικής) εφημερίδας, αφού πλέον τα κονδύλια που διατίθενται για εκπαιδευτικά 
πολιτιστικά προγράμματα έχουν συρρικνωθεί.   
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• Μέσω δικτυακών υπηρεσιών, όπου οι συντάκτες μπορούν να εισάγουν τα άρθρα τους και 
το φωτογραφικό τους υλικό και να συνδιαμορφώσουν on line το περιεχόμενο των άρ-
θρων της εφημερίδας. Έτσι, ένα άρθρο μπορεί να γραφεί και να διορθωθεί on line από 
περισσότερους του ενός συντάκτες. Π.χ., www.krantenmaker.be. 

 
• Στα πλαίσια ενός έργου του προγράμματος ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (eTwinning) με αξιοποίηση της υπηρεσίας TwinSpace, όπου οι μα-
θητές μπορούν να συνδιαμορφώσουν άρθρα και εν τέλει την εφημερίδα τους. 

 
• Μέσα από δικτυακούς τόπους που οδηγούν σε σύνθεση εφημερίδας με τα νέα από τους 

φίλους μας σε κοινωνικά δίκτυα ή από θεματολογία που θα επιλέξουμε εμείς. Π.χ., 
www.scoop.it.  

 
Μελλοντικό τρόπο αξιοποίησης της μαθητικής εφημερίδας μπορεί να αποτελέσει η προβολή 
της μέσα από την ιστοσελίδα του σχολείου, αλλά και  η προώθησή της σε δημόσιες ψηφιακές 
βιβλιοθήκες που παρέχουν υπηρεσίες δικτυακής ανάκτησης e-books, όπως αυτές της Λιβα-
δειάς (ebooks.liblivadia.gr/liblivadia/) και των Σερρών (ebooks.serrelib.gr/serrelib/). 
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