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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017-2018                                                                                        

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1ο Π.Δ. Σχολείο Ιωαννίνων     

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ:  Κυριακή Παπαδοπούλου (ΠΕ70),  

Αντιγόνη Λάμπρου (ΠΕ70) 

 

Όμιλος Δημοσιογραφίας «1ο-Τυπία» 

 

Θεματική Ομίλου: Εξοικείωση με το δημοσιογραφικό λόγο 

Τάξη: Ε' 

Σκοποί και Στόχοι 

Ο Όμιλος Δημοσιογραφίας «1ο-Τυπία» λειτουργεί στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό 

Σχολείο Ιωαννίνων τέσσερα συνεχή έτη. Μέσα από τις δράσεις του Ομίλου, οι 

μαθητές, που τον συγκρότησαν κατά τα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας του, είχαν τη 

δυνατότητα να εξοικειωθούν με το δημοσιογραφικό λόγο, τις μορφές του, τη δομή 

και τη λογική του, να αναπτύξουν ικανότητες συνεργατικής συγγραφής, διόρθωσης 

κειμένων, δημιουργικής σκέψης, να επεξεργάζονται, να αναζητούν και να 

οργανώνουν κριτικά τις πληροφορίες αλλά, μέσα από τις δράσεις τους, να 

συνδεθούν βιωματικά με την τοπική κοινωνία. Κατά τα δύο επόμενα έτη ο όμιλος 

λειτούργησε και λειτουργεί σε συνέργεια με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σχολικής 

δραστηριότητας «Ζωντανό Μουσείο: Μουσείο Προφορικής Ιστορίας», που 

υλοποιείται στο ίδιο σχολείο. Σκοπός είναι, μέσω της επαφής με τη μεθοδολογία 

της σύγχρονης ιστορικής έρευνας, να καλλιεργηθεί ο κοινωνικός και ιστορικός 

γραμματισμός των μαθητών και πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές να αναπτύξουν 

ερευνητικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες. 

 

Πιο συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές: 

• Να εξοικειωθούν με το δημοσιογραφικό λόγο, τη δομή και τη λογική του. 

• Να αναπτύξουν τη δημιουργική σκέψη. 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες μέσα από το σχεδιασμό, τη συγγραφή και τη 

δημοσίευση ενός άρθρου, ρεπορτάζ, συνέντευξης κτλ. 

• Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργατικής συγγραφής και διόρθωσης 

κειμένων 

• Να αναπτύξουν αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συνεργάτες και το «κοινό» 

• Να αποκτήσουν εφόδια για να καταστούν υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες  

• Το «άνοιγμα» του σχολείου προς την τοπική κοινωνία.  
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Παραδοτέα:  

• Ηλεκτρονική εφημερίδα http://1otypia.wordpress.com/ 

• Δημιουργία ενός blog για τον Όμιλο 

https://omilosdimosiografias.wordpress.com/ 

• Δημοσίευση εκπομπών στο κανάλι του Ομίλου στο youtube.com, στο 

ιστολόγιο του ομίλου https://1otypia.wordpress.com/ και στην ιστοσελίδα 

του σχολείου μας. 

• Δημιουργία ιστότοπου «ΖΩΝΤΑΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» - 

http://proforikiistoria.weebly.com/ 

 

 

Περαιτέρω δράσεις – στόχοι για τη φετινή χρονιά: 

 Συνέχεια της συμμετοχής μας στις εκπομπές του ραδιοφώνου με τις 

αφηγήσεις παραμυθιών. 

 Σχεδιασμός και πραγματοποίηση συνεντεύξεων στα πλαίσια του «Μουσείου 

Προφορικής Ιστορίας».  

 Πραγματοποίηση σεμιναρίου με επισκέπτες δηοσιογράφους και επίσκεψη-

παραγωγή εκπομπής σε τοπικό ραδιόφωνο. 

 Βίντεο/Μικρά ντοκιμαντέρ σε συνδυασμό με την προφορική ιστορία  
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