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ΔIEΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ
ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ
Πολιτιςτικά Θζματα

Σαχ. Δ/νςη:
Πληροφορίεσ:
Σηλζφωνο:
e-mail:

Γζρακασ, 31-1-2018
Αριθμ. Πρωτ. 1915

Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11,
15344,
Γζρακασ Αττικήσ
Κατερίνα Αλεξιάδη
2103576046
didanpep@sch.gr

ΠΡΟ: Όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ Δευτεροβάκμιασ Ανατ. Αττικισ
Κοιν.: Γραφείο υμβοφλων,
Τπουργείο: Γενικι Διεφκυνςθ πουδϊν Δευτ/κμιασ Εκπαίδευςθσ

ΘΕΜΑ: Κδρυςη Δικτφου Η εφημερίδα τησ τάξησ μου – η εφημερίδα του ςχολείου μου
ΑΠΟΦΑΗ
Ζχοντασ υπόψθ α) τθν υπ. Αρικμ. 188142/ΓΔ4/02-11-2017 του Τπουργείου Παιδείασ &
Θρθςκευμάτων περί χεδιαςμοφ και Τλοποίθςθσ Προγραμμάτων χολικϊν Δραςτθριοτιτων, β) τθν
κετικι ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Εγκρίςεων Προγραμμάτων τθσ ΔΕΕ Ανατ. Αττικισ Αρικμ. Πρωτ.
Φ41/22246 / 7-12-2017
Εγκρίνουμε τθν υλοποίθςθ του παρακάτω Σοπικοφ Πολιτιςτικοφ Δικτφου-φμπραξθ χολείων με
τίτλο:

Η εφημερίδα τησ τάξησ μου – η εφημερίδα του ςχολείου μου
Σο δίκτυο ςχολείων Η εφημερίδα τησ τάξησ μου – η εφημερίδα του ςχολείου μου δθμιουργείται
για πρϊτθ φορά τθ φετινι ςχολικι χρονιά.

τόχοι του για το 2017-2018 είναι:
 ενίςχυςθ του γραπτοφ λόγου, τθσ κριτικισ ςκζψθσ αλλά και τθσ διερευνθτικισ
μάκθςθ ςτουσ μακθτζσ
 ενκάρρυνςθ τθσ κατάκτθςθσ νζασ γνϊςθσ και κριτικισ ςκζψθσ απζναντι ςτα
δρϊμενα των ςφγχρονων κοινωνιϊν
 ανάπτυξθ τθσ ςυνεργατικότθτασ και τθσ δθμιουργικότθτασ των εκπαιδευτικϊν και
των μακθτϊν/τριϊν
 αλλαγι και ενίςχυςθ ςτθ ςχζςθ ςχολείου – κοινωνίασ και ςφνδεςθ του ςχολείου με
το κοινωνικό και πολιτιςτικό περιβάλλον
 ελεφκερθ ζκφραςθ για κζματα που απαςχολοφν τισ/τουσ μακιτριεσ/ζσ, για όλεσ τισ
μορφζσ τζχνθσ, για τον ακλθτιςμό για τθν κακθμερινότθτά τουσ ςτο ςχολείο
 ςτοχαςμόσ για τα κοινωνικά προβλιματα τθσ ςφγχρονθσ εποχισ (φτωχοποίθςθ,
ανεργία, προςφυγικό…) και επινόθςθ λφςεων για τθν αντιμετϊπιςι τουσ
 προετοιμαςία για τθν ενεργι πολιτειότθτα και οραματιςμόσ μια δθμοκρατικι
κοινωνία με αξίεσ, κοινωνικι ςυνοχι, δικαιοςφνθ, ςυνεργατικότθτα
Μεθοδολογία - Πώσ θα υλοποιηθεί
Α) Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ςυγκροτοφν ςε επίπεδο Δ/νςησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ
«Παιδαγωγική-υντονιςτική Ομάδα», με ςτόχο τθ κεωρθτικι και πρακτικι κατάρτιςθ ςτο πϊσ
μποροφν να φτιάξουν μια ςχολικι εφθμερίδα. Δεςμεφονται ότι κα ςυμμετζχουν ςε όλεσ τισ
επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ, κεωρθτικζσ και πρακτικζσ, που κα τουσ προςφζρουν τα εφόδια για να
μπορζςουν να μεταφζρουν τισ δεξιότθτζσ τουσ ςτουσ μακθτζσ/τριεσ

Β) ε επίπεδο ςχολείου οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οργανϊνουν ομάδα παιδιών που
ενδιαφζρονται να αςχολθκοφν με τθ ςυγγραφι μιασ ςχολικισ εφθμερίδασ και πϊσ μπορεί να
αξιοποιθκεί ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Οι ςυναντιςεισ τθσ ομάδασ είναι δυνατόν να
πραγματοποιοφνται με αφορμι πολιτιςτικό πρόγραμμα ι/και ςε ςυνάρτθςθ με άλλο γνωςτικό
αντικείμενο του αναλυτικοφ προγράμματοσ.
Γ) Παρουςίαςη ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ ςε μια κοινι ςυνάντθςθ τθσ δουλειάσ που
πραγματοποιικθκε κατά τθ διάρκεια του ζτουσ και ανταλλαγι απόψεων.
Πρόκειται για μια διαδικαςία που εμπλζκει ενεργθτικά τα ςχολεία που ςυμμετζχουν και
αφινει περικϊρια πρωτοβουλίασ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Προχπόκεςθ αποτελεί θ ςυμμετοχι όλων
των εκπαιδευτικϊν που απαρτίηουν τθν Παιδαγωγικι Ομάδα ςτισ επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ που
κα διοργανϊνονται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα.
Κάκε ςχολείο μπορεί να κζςει και επί μζρουσ ςτόχουσ. Η χρονικι διάρκεια του
προγράμματοσ και ο τρόποσ παρουςίαςθσ τθσ δουλειάσ γίνεται με τθ ςφμφωνη γνώμη όλων των
μελών τησ Παιδαγωγικήσ Ομάδασ.
Διάρκεια και χρονοδιάγραμμα ανάπτυξησ:
Δεκζμβριοσ 2017 - δθλϊςεισ ςυμμετοχισ εκπαιδευτικϊν, ςυγκρότθςθ Παιδαγωγικισ-υντονιςτικισ
Ομάδασ.
Ιανουάριοσ – Μάιοσ 2018: επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ και υποςτθρικτικζσ δράςεισ για τουσ
εκπαιδευτικοφσ του δικτφου. υναντιςεισ ομάδων μακθτϊν ςτα ςχολεία με τθν εποπτεία και
κακοδιγθςθ των κακθγθτϊν τουσ. υγχρόνωσ ζκδοςθ των ςχολικϊν εφθμερίδων.
Ιοφνιοσ 2018: Παρουςίαςθ τθσ δουλειάσ των μακθτϊν /μακθτριϊν και ανταλλαγι απόψεων για τθ
διαδικαςία και τα αποτελζςματα.
Τ.Γ. Είναι δυνατόν να ςυμμετζχουν και εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν θα ςυγκροτήςουν ομάδεσ
μαθητών ςτα ςχολεία τουσ για προςωπική τουσ επιμόρφωςη και πιθανή ςφςταςη ομάδασ
μαθητών ςτο μζλλον.
Παιδαγωγική-υντονιςτική Ομάδα 2017-2018 (αλφαβθτικά): οφία Βάηουρα, Μαρινζττα Γοφναρθ,
Βαςιλικι Δογάνθ, Κωνςταντίνοσ Μυταλοφλθσ, Καίτθ ερζτθ, Δθμιτρθσ πυρόπουλοσ, Κωνςταντίνα
Σςενζ
Τπεφθυνη δικτφου: Κατερίνα Αλεξιάδθ, Τπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων Ανατ. Αττικισ
ο

ο

χολεία ςτο δίκτυο για το 2017 - 2018: Γυμνάςιο Αγίου τεφάνου, 2 Γυμνάςιο Αρτζμιδοσ, 2 Λφκειο
ο
ο
Αρτζμιδοσ, 1 Γυμνάςιο Αυλϊνα, Γυμνάςιο Μαρακϊνα, 1 Γυμνάςιο Μαρκοποφλου, Λφκειο Νζασ
Μάκρθσ
υνεργάτεσ: υνεργαηόμενοσ Φορζασ είναι θ Παιδαγωγικι ομάδα “καςιαρχείο” και
δθμοςιογράφοι.
Σο επιμορφωτικό πρόγραμμα: Αφορά τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Παιδαγωγικισ-υντονιςτικισ
Ομάδασ και κα περιλαμβάνει τακτικζσ ςυναντιςεισ ανά εικοςαιμερο με κεωρθτικό και πρακτικό
χαρακτιρα. Η ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςτισ ςυναντιςεισ είναι υποχρεωτικι.
Προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ αξιολόγηςησ: θ Παιδαγωγικι-υντονιςτικι Ομάδα οργανϊνει
μεκόδουσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ. Πραγματοποιοφνται ςυγκεκριμζνεσ ςυναντιςεισ τθσ Ομάδασ για
τθν μεςοπρόκεςμθ αξιολόγθςθ (τζλοσ Απριλίου), κακϊσ και τθν τελικι αξιολόγθςθ (Ιοφνιοσ).
Οικονομικά – Χρηματοδότηςη: το δίκτυο υλοποιείται χωρίσ κόςτοσ για το δθμόςιο με τθν
εκελοντικι ςυμμετοχι όλων των εμπλεκομζνων.
τοιχεία επικοινωνίασ δικτφου: Κατερίνα Αλεξιάδη
τθλ. 2103576046, Email: didanpep@sch.gr
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