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Αριστεία & Καινοτοµία στην Εκπαίδευση 2012-2013 
 

Έντυπο Ανάπτυξης Περιεχοµένου Καινοτόµου ∆ράσης 
 
 

1 – Γράψτε µία περίληψη της καινοτόµου δράσης (έως 1 σελίδα). 

   Το έργο το οποίο υποβάλλουµε για τη συµµετοχή µας στο πρόγραµµα « Αριστεία 

& Καινοτοµία στην Εκπαίδευση 2012-2013» αφορά την έκδοση Σχολικής 

Εφηµερίδας µε τίτλο «ΩΡΑ ΓΙΑ ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ». Η εφηµερίδα  εκδίδεται και σε  

ηλεκτρονική µορφή και εµφανίζεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://2dimkaryst.blogspot.gr/p/blog-page_16.html.  

 

   Το περιεχόµενο της εφηµερίδας οργανώνεται και συγκεντρώνεται από τους 

µαθητές της Στ΄ Τάξης του 2ου ∆ηµ. Σχ. Καρύστου και ψηφιοποιείται από τον 

εκπαιδευτικό της  τάξης. Επίσης, υπάρχει στενή και αγαστή συνεργασία µε το 

∆ιευθυντή και τους υπολοίπους συναδέλφους του σχολείου, καθώς µπορούν να 

δηµοσιεύσουν στο έντυπο οποιαδήποτε σχολική δραστηριότητα. 

 

   Στόχος του έργου, είναι οι µαθητές  να αποκτήσουν δηµιουργικές, πολιτισµικές 

και ενεργητικές πρωτοβουλίες και να µη µείνουν παθητικοί θεατές αλλά µέσα από 

τη συνεργασία για την έκδοση της εφηµερίδας να µετουσιωθούν  σε ενεργούς 

πολίτες.  
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2 – Περιγράψτε το πώς προέκυψε η καινοτόµος δράση (1 έως 2 σελίδες). 

   Η καινοτόµος δράση προέκυψε ύστερα από παρότρυνση των µαθητών της τάξης και 

συγκεκριµένα του εκλεγµένου συµβουλίου της τάξης ως ανάγκη έκφρασης και 

δηµιουργίας.  

  Οι µαθητές θέλησαν να δηµιουργήσουν ένα παράθυρο επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης µε τους κατοίκους της Καρύστου, εκφράζοντας µέσα από την 

εφηµερίδα σκέψεις, ιδέες και συναισθήµατα που έχουν σχέση µε το περιβάλλον, µε 

την αγωγή υγείας, µε τα ήθη και τα έθιµα,  καθώς και µε την ιστορία της περιοχής, 

χωρίς να  λείπουν από το έντυπο και οι σελίδες διασκέδασης µε παιχνίδια, κόµιξ, 

χειροτεχνίες, ανέκδοτα και παροιµίες. 
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3 – Περιγράψτε αναλυτικά την καινοτόµο δράση και τη διαδικασία εφαρµογής στο 

σχολικό πρόγραµµα ή στη σχολική κοινότητα (5 έως 12 σελίδες).  

  Οι µαθητές, µε την καθοδήγηση της συντακτικής οµάδας της τάξης, που αποτελείται από 

το εκλεγµένο συµβούλιο της τάξης, αλλά και του εκπαιδευτικού  επιλέγουν το θέµα µε το 

οποίο θα ήθελαν να ασχοληθούν σε κάθε τεύχος της εφηµερίδας.  Η οργάνωση της 

διαδικασίας έκδοσης της εφηµερίδας γίνεται στο χώρο του σχολείου αξιοποιώντας τις 

ώρες ευέλικτης ζώνης. 

   Η συλλογή υλικού γίνεται  από βιβλιογραφικές πηγές, από έντυπες πηγές, από το 

διαδίκτυο καθώς και µε δηµοσιογραφική έρευνα. Η συγγραφή των κειµένων γίνεται είτε 

ατοµικά, είτε οµαδικά από τους µαθητές. Οι συνεντεύξεις δίνονται στο χώρο του 

σχολείου µε συµµετοχή όλων των µαθητών της τάξης. 

   Τέλος, συγκεντρώνεται το υλικό από τη συντακτική οµάδα και δίνεται στον 

εκπαιδευτικό για την ψηφιοποίηση και σελιδοποίηση του εντύπου για να λάβει αυτό την 

τελική µορφή για εκτύπωση αλλά και την ανάρτηση στο διαδίκτυο.  

   Όλες οι φάσεις της διαδικασίας δηµιουργίας της εφηµερίδας διέπονται από 

χρονοδιάγραµµα και κανόνες, που τηρούνται από τους µαθητές και τον εκπαιδευτικό. 
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4 – Περιγράψτε τρόπους δυνατής διεύρυνσης της εφαρµογής και σε άλλους 

τοµείς/αντικείµενα της σχολικής µονάδας (1 έως 2 σελίδες). 

  Η έκδοση σχολικής εφηµερίδας αποτελεί δηµιουργικό εργαλείο, το οποίο µπορεί 

να συνδέσει όλες τις δραστηριότητες του σχολείου. 

  Οι µαθητές µπορούν µέσα από τη συγγραφή άρθρων να βιώσουν καλύτερα την 

µάθηση και να εµβαθύνουν σε επιµέρους γνωστικά αντικείµενα, καθώς και να 

αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι σε σύγχρονα κοινωνικά φαινόµενα (σχολικός 

εκφοβισµός, ασφάλεια στο διαδίκτυο κ.α.).   

  Η σχολική εφηµερίδα µπορεί να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο που θα συνδέσει 

επικοινωνιακά  την τοπική κοινωνία µε το σχολείο.  
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5 – Γράψτε τις προϋποθέσεις που θεωρούνται απαραίτητες για την καλύτερη 

ανάπτυξής της στο σχολείο (1 έως 2 σελίδες). 

 Η εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες, τόσο για τους εκπαιδευτικούς, όσο και 

για τους µαθητές. 

 Η δηµιουργία σύγχρονου Εργαστηρίου Πληροφορικής. 

 Η συµµετοχή περισσότερων µαθητών στη δηµιουργία της Εφηµερίδας. 

 Κλίµα συνεργασίας ανάµεσα σε µαθητές και εκπαιδευτικούς. 

 Η υλοποίηση προγραµµάτων στις ώρες της ευέλικτης ζώνης. 
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6  – Γράψτε γενικότερα συµπεράσµατα που εξήχθησαν (1 έως 3 σελίδες). 

   Η σχολική εφηµερίδα λειτουργεί ως µέσο συνεργασίας ανάµεσα στους 

εκπαιδευτικούς και τους µαθητές, αλλά και ανάµεσα στους µαθητές.  

   Επίσης λειτουργεί θετικά στη µαθησιακή διαδικασία καθώς προάγει τη γνώση και 

ενθαρρύνει τη δηµιουργικότητα των µαθητών. 

   Ενθαρρύνει τους µαθητές χαµηλής σχολικής επίδοσης να νιώσουν ενεργά και 

επιτυχή µέλη της σχολικής κοινότητας, µέσω της συµµετοχής στη σχολική εφηµερίδα. 

   Εξοικειώνει µαθητές και εκπαιδευτικούς µε τις νέες τεχνολογίες, ενισχύοντας 

ταυτόχρονα  τις συνεργατικές µορφές δράσης µε κοινούς στόχους. 
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7. Τεκµηριώστε σε ό,τι αφορά: 

7.1 - τον καινοτόµο χαρακτήρα του υποβαλλόµενου έργου σε σχέση µε την: 

� παραγωγή µιας νέας προσέγγισης στην εκπαιδευτική διαδικασία που 
στηρίζεται σε θεωρητική τεκµηρίωση 

� εισαγωγή για πρώτη φορά στο σχολείο µιας καθιερωµένης πρακτικής ή 
παιδαγωγικής προσέγγισης 

� αναµόρφωση/ανασχεδιασµό µιας καθιερωµένης διδακτικής προσέγγισης 

7.2 –τη συµβολή του έργου στη βελτίωση της διδακτικής πράξης όπως: 

� επιτυχή αποτελέσµατα µάθησης, 
� προώθηση της συµµετοχής των εκπαιδευόµενων, 
� εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού προσαρµοσµένου στις τοπικές συνθήκες 

και στις ανάγκες των µαθητών. 

7.3 – την παιδαγωγική αξία του έργου όπως: 

� συµβολή στην προσωπική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη των 
µαθητών, καθώς και στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης, 

� κίνητρα για την επίτευξη υψηλότερων προσδοκιών, 
� επικέντρωση στις ανάγκες των µαθητών, 
� καλύτερη κατανόηση/εµβάθυνση στο γνωστικό αντικείµενο/περιοχή, 
� διευκόλυνση στη διαδικασία «µαθαίνω πώς να µαθαίνω». 

7.4 – τη συµβολή στη λειτουργία της σχολικής τάξης/µονάδας όπως: 

� ευκολία εφαρµογής στο σχολείο, 
� διαµόρφωση θετικού κλίµατος στις σχέσεις της σχολικής κοινότητας και 

στις σχέσεις µε τους γονείς, 
� ανάπτυξη µιας σχολικής κουλτούρας υποδοχής διαφορετικών µαθητών 

στις τάξεις και ανταπόκριση στις διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
� συνεργασία των εκπαιδευτικών της Σχολικής Μονάδας. 

(1 έως 4 σελίδες) 

Η δηµιουργία σχολικής εφηµερίδας  αναπτύσσει την επικοινωνιακή γλωσσική 

ικανότητα του µαθητή. Οι µαθητές θα αναπτύξουν  νέες δεξιότητες άγνωστες µέχρι 

πριν, θα µάθουν έτσι να επικοινωνούν και να δηµοσιοποιούν τις σκέψεις τους και τις 
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ιδέες τους,  στο σχολικό και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.  

Μέσα από την οµαδική έκδοση της σχολικής εφηµερίδας καλλιεργούνται:  

 Η οµαδικότητα και η συνεργασία που θα εξαλείψει διαφορές µεταξύ των 

µαθητών.  

 Καλλιεργείται η αφήγηση, η περιγραφή καθώς και  η περίληψη γεγονότων.  

 Πνέει αέρας δηµιουργικότητας, που ενισχύει το ερευνητικό πνεύµα.  

 Καλλιεργείται ο σεβασµός των απόψεων των άλλων.  

 Αναπτύσσεται η δηµοκρατική συνείδηση των µαθητών. 

 Καλλιεργείται η συµµετοχή στα κοινά.  

 Καλλιεργείται η ευαισθητοποίηση για θέµατα της τοπικής κοινωνίας και όχι 

µόνο.  

 Καλλιεργείται  η υπευθυνότητα, πλέον αρχίζουν να ενεργούν σαν ενήλικες. 

 Μαθαίνουν να λαµβάνουν αποφάσεις. 

 Αποκτούν αυτοεκτίµηση. 
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8 – Γράψτε βασικές βιβλιογραφικές αναφορές (µέχρι 1 σελίδα). 

 
 Έντυπο Ανάπτυξης Περιεχοµένου Καινοτόµου ∆ράσης 2010-2011 στην 
περιοδική έκδοση του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Νάξου (http://1dim-

naxou.kyk.sch.gr/periodiko.htm). 

 Έντυπο Ανάπτυξης Περιεχοµένου Καινοτόµου ∆ράσης 2010-2011 Σχολικής 
Εφηµερίδας « Η Γνώµη του Βαρικού» 

 
 
 
 

 


