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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015-2016                                                                                         

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1ο Π.Δ. Σχολείο Ιωαννίνων     

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

Λάμπρου Αντιγόνη, ΠΕ70 

Παπαδοπούλου Κυριακή, ΠΕ70 

 

Όμιλος Δημοσιογραφίας "1ο Τυπία" 

 

Ο Όμιλος Δημοσιογραφίας «1ο-Τυπία» λειτουργεί για τρίτη συνεχή χρονιά για τις 

τάξεις Δ’ και Ε’ Δημοτικού με υπεύθυνες εκπαιδευτικούς τις Κυριακή 

Παπαδοπούλου και Αντιγόνη Λάμπρου (ΠΕ 70). Την περσινή χρονιά ο όμιλος 

Δημοσιογραφίας συμμετείχε στο “European School Radio- Πρώτο Μαθητικό 

Ραδιόφωνο (http://europeanschoolradio.eu/), που φιλοξενείται στις υπηρεσίες του 

ΠΣΔ και στο οποίο παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης του παραγόμενου 

ραδιοφωνικού υλικού μας. Το παραγόμενο υλικό του ομίλου βρίσκεται στην 

ηλεκτρονική εφημερίδα του Ομίλου – η οποία, ανάλογα με τους στόχους που 

τίθενται, εμπλουτίζεται κάθε χρόνο – (https://1otypia.wordpress.com/) καθώς και 

στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. 

Τη φετινή χρονιά, ο όμιλος θα συνεχίσει τη συμμετοχή του στο μαθητικό 

ραδιόφωνο βασικός σκοπός του οποίου είναι η ενίσχυση της  αποκωδικοποίησης 

του γραπτού λόγου και της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών καθώς το 

ραδιόφωνο αποτελεί κίνητρο για τους μαθητές.  

 

Πιο συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές: 

 

• Να έρθουν σε επαφή με την ιστορία και τη λειτουργία του ραδιοφώνου. 

• Να γνωρίσουν τη διαδικασία  παραγωγής ραδιοφωνικής εκπομπής 

• Να έρθουν σε επαφή με τεχνικά μέσα και μεθόδους παραγωγής 

διαδικτυακών ραδιοφωνικών εκπομπών. 

• Να χρησιμοποιούν τα εργαλεία ΤΠΕ που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία 

μιας εκπομπής. 

• Να σχεδιάζουν μια εκπομπή ανάλογα με τη θεματολογία που έχει επιλεγεί 

• Να αναπτύξουν ενεργό συμμετοχή των μαθητών για τη συλλογή υλικού, τη 

σύνταξη του προς εκφώνηση υλικού, την ηχογράφηση και την ανάρτηση των 

αρχείων ήχου 

• Να οικοδομούν νέα γνώση ανακαλύπτοντας οι ίδιοι το υλικό τους,  

• Να αλλάζουν στάσεις και αντιλήψεις σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης.  

• Μέσα από την επαναλαμβανόμενη διαδικασία παραγωγής ραδιοφωνικών 

εκπομπών να μάθουν μαθαίνουν να εργάζονται ομαδικά.  

 

  

http://esradio.sch.gr/
http://esradio.sch.gr/
https://1otypia.wordpress.com/
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Σχεδιασμός Δράσεων: 

 

 Συνάντηση με μαθητές-Δημιουργία ομάδας και Σχεδιασμός Δράσης. 

 Συλλογή Υπεύθυνων δηλώσεων από Κηδεμόνες που επιτρέπουν τη 

συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα, Ενημέρωση γονέων 

 Δραστηριότητες για την επικοινωνία και γνωριμία με το Ραδιοφωνικό 

Στούντιο 

 Σχεδιασμός θεματολογίας εκπομπών και ορισμός διάρκειας για κάθε μία. 

(σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα, σύντομες θεματικές εκπομπές , έκτατες 

εκπομπές). 

 Δημιουργία εικόνας αφίσας για διαφήμιση εκπομπής, σύνταξη κειμένου και 

ανάρτηση δημοσίευσης σχετικά με τη μετάδοση της εκπομπής από τη 

μαθητική ομάδα στο ιστολόγιο του European School Radio. 

 Προβολή των εκπομπών μέσω δημοσιεύσεων στο  

http://europeanschoolradio.eu/ και, στο ιστολόγιο του ομίλου 

https://1otypia.wordpress.com/ και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. 

 

 

Περαιτέρω δράσεις – στόχοι για τη φετινή χρονιά: 

 Συνέχεια της συμμετοχής μας στις τακτικές εκπομπές του ραδιοφώνου με 

τις αφηγήσεις παραμυθιών. 

 Σχεδιασμός και πραγματοποίηση συνεντεύξεων σε συνέργια με το 

πρόγραμμα «Μουσείο Προφορικής Ιστορίας» που θα υλοποιηθεί στο 

σχολείο μας.  

 Πραγματοποίηση σεμιναρίου με επισκέπτες δημοσιογράφους και επίσκεψη-

παραγωγή εκπομπής σε τοπικό ραδιόφωνο. 

 

 

 

 

 

 

http://europeanschoolradio.eu/
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