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ΣΑΞΗ Γ΄ θαη Γ΄ Σάμεηο Γεκνηηθνύ 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ 

(Αλ ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ 

ππεξβαίλεη ηνπο 20 

αηηηνινγήζηε γηαηί) 

 

20 

 

 

 

ΣΟΥΟΙ  Δμνηθείσζε κε ην δεκνζηνγξαθηθό ιόγν, 

ηε δνκή θαη ηε ινγηθή ηνπ.  

 Γλσξηκία ησλ καζεηώλ κε ην ρώξν ησλ 

Μ.Μ.Δ. θαη ηδηαίηεξα κε ην 

δεκνζηνγξαθηθό επάγγεικα.  

 Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζπλεξγαηηθήο 

ζπγγξαθήο θαη δηόξζσζεο θεηκέλσλ θαζώο 

θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο από ηνπο 

καζεηέο, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

επεμεξγάδνληαη, λα αλαδεηνύλ θαη λα 

νξγαλώλνπλ θξηηηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

δέρνληαη.  

 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή δεμηνηήησλ από 

ηελ πξαγκαηηθή δσή κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνύ, 
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ηεο ζπγγξαθήο θαη ηεο δεκνζίεπζεο ελόο 

άξζξνπ, ξεπνξηάδ, ζπλέληεπμε θηι. 

 Αλάπηπμε ππεπζπλόηεηαο, πεηζαξρίαο θαη 

επζύλεο απέλαληη ζην «θνηλό» πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηελ αλάγθε ηήξεζεο 

πξνζεζκηώλ θαη δεζκεύζεσλ  

 Απόθηεζε από ηε κεξηά ησλ καζεηώλ 

εθνδίσλ, πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ 

αξκνληθόηεξε έληαμή ηνπο ζηελ απξηαλή 

θνηλσλία, όπνπ ζα είλαη απαξαίηεηε ε 

ηθαλόηεηα λα ιεηηνπξγνύλ απνηειεζκαηηθά 

ζπλεξγαδόκελνη ζε νκάδεο.  

 Γηθηύσζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ ηνπηθή θαη 

ηελ επξύηεξε θνηλόηεηα.  

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ/ΓΡΑΔΩΝ 

Ννέκβξηνο – Ιαλνπάξηνο:  

 εκηλάξηα δεκνζηνγξαθίαο από 

επαγγεικαηίεο δεκνζηνγξάθνπο 

(ζπλέληεπμε, ξεπνξηάδ, αξρέο…) 

 Δμνηθείσζε κε ηελ δεκνζηνγξαθηθή 

εκπεηξία: δηθαηώκαηα θαη αξκνδηόηεηεο 

ησλ δεκνζηνγξάθσλ, ζεβαζκόο 

πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ θηι. 

 Δύξεζε, ζπιινγή, νξγάλσζε θαη 

ηαμηλόκεζε πιεξνθνξίαο πιηθνύ επάλσ ζε 

έλα επηιεγκέλν ζέκα (βηβιηνζήθε, 

δηαδίθηπν).  

 πγγξαθή δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ άξζξσλ 

(ζπλεληεύμεηο, λέα, ξεπνξηάδ, 

θσηνγξαθηθό ξεπνξηάδ, δηαθήκηζε, 

έξεπλα, θξηηηθή, αλαθνίλσζε θηι) 

 Δθκάζεζε αμηνιόγεζεο πεξηερνκέλνπ 

γξαπηνύ ιόγνπ 
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Φεβξνπάξηνο – Ινύληνο:  

 Γεκνζηνγξαθηθή θάιπςε ηνπιάρηζηνλ 4 

ζεκάησλ (ηνπηθνύ ή έσο δηεζλνύο 

ελδηαθέξνληνο, επίθαηξσλ ή δηαρξνληθώλ ή 

θαη έθηαθησλ) κε ζπλεληεύμεηο θαη 

ξεπνξηάδ (δηάξθεηαο 4 εβδνκάδσλ ην 

θαζέλα) 

 

Παξάιιεια κε ηηο ζπλαληήζεηο θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθή δξάζε ηνπ Οκίινπ ζα ππάξρεη ε  

δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο εθπαηδεπηηθώλ 

επηζθέςεσλ (ξαδηόθσλν, εθεκεξίδα, πεξηνδηθό,  

ηειενπηηθόο ζηαζκόο θ.α.) θαη εθδειώζεσλ είηε 

ζην ζρνιηθό ρώξν είηε ζε άιινπο ρώξνπο (π.ρ. 

ξαδηνθσληθό ζηνύληην).  

 

Οη ππεύζπλνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ νκίινπ ζα είλαη νη 

δηαρεηξηζηέο ηνπ πιηθνύ (έληππνπ θαη 

ειεθηξνληθνύ) θαη ζα θαζνξίδνπλ ηνπο ξόινπο ησλ 

καζεηώλ σο βνεζνί αξρηζπληάθηεο, απινί 

ζπληάθηεο άξζξσλ θαη εηδήζεσλ, ξεπόξηεξ, 

θσηνξεπόξηεξ θιπ. Οη ξόινη ησλ καζεηώλ 

δύλαηαη λα αιιάδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξνληάο, αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο. 

ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΩ 2 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ  

Έληππνο θαη ειεθηξνληθόο ηύπνο 

Πξνβνιή ζπλεληεύμεσλ 

 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ  Σνπιάρηζηνλ 5 ζπλεληεύμεηο θαη 5 

ξεπνξηάδ 

 Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ θάζε ζέκαηνο 
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πξαγκάηεπζεο ζα αλαξηάηαη έλα ηεύρνο 

ειεθηξνληθνύ πεξηνδηθνύ 

 Έθδνζε καζεηηθήο ειεθηξνληθήο 

εθεκεξίδαο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΦΟΡΔΙ 

θ.ιπ. 

 Σνπηθέο εθεκεξίδεο 

 Σνπηθά θαλάιηα 

 Σνπηθνί ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί 

 Δπηθνηλσλία κε νκίινπο δεκνζηνγξαθίαο 

άιισλ ζρνιείσλ  

 Δπηθνηλσλία/ζπλεξγαζία κε εξγαζηήξη 

επαγγεικαηηθήο δεκνζηνγξαθίαο  

 Δπηθνηλσλία κε Παλεπηζηήκην 

ΑΛΛΟ  

 

 

 


