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Περίληψη
Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο της να αναδείξει την παιδαγωγική και ιστορική
σημασία της σχολικής εφημερίδας του 6ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας (πρώην 1ου
Πειραματικού Δημοτικού) με τίτλο «Φτερουγίσματα». Η εφημερίδα υπήρξε
πρωτοβουλία του διευθυντή του σχολείου κατά το έτος 1986 και έκτοτε εκδίδεται για
τρεις δεκαετίες και αποτελεί το μέσο έκφρασης, ενημέρωσης και επικοινωνίας του
σχολείου. Επομένως, η εργασία είχε ως στόχο την δημιουργία επετειακού φύλλου
από τους μαθητές με σκοπό την γνωριμία τους με την εφημερίδα αλλά και την
εμπειρία τους σε μία έρευνα ιστορικού και δημοσιογραφικού χαρακτήρα. Πιο
αναλυτικά, γίνεται αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο των μαθητικών και παιδικών
εντύπων της χώρας και της Φλώρινας, ενώ αναδεικνύεται η παιδαγωγική αξία της
σχολικής εφημερίδας ως εργαλείο κοινωνικής και αυτενεργούς μάθησης. Τα
«Φτερουγίσματα» αναλύονται ποσοτικά και ποιοτικά και αναδεικνύονται τα θέματα
και οι τάσεις των μαθητών σε θεματικές ενότητες, συναισθήματα και τρόπους
έκφρασης. Οι μαθητές γράφουν κατά κύριο λόγο στην εφημερίδα για τη σχολική τους
ζωή. Η διδακτική παρέμβαση με σκοπό τη δημιουργία επετειακού τεύχους είχε ως
αποτέλεσμα τη συγγραφή από τους μαθητές άρθρων για τα κύρια θέματα της
εφημερίδας, την καταγραφή αναμνήσεων και ιστορικών στοιχείων αλλά και την
ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας. Το επετειακό φύλλο συγκεντρώνει την εργασία
των μαθητών και παρουσιάζεται στην εκδήλωση της λήξης των μαθημάτων. Τα
παιδαγωγικά οφέλη είναι σημαντικά, οι μαθητές γνωρίζουν τη συνεργασία, την
έρευνα και ενεργοποιούν σημαντικές δεξιότητες, καθώς αισθάνονται κομμάτι της
ιστορίας των «Φτερουγισμάτων» και του σχολείου.

Λέξεις κλειδιά
σχολική εφημερίδα, παιδικό έντυπο, μαθητικό έντυπο, Φτερουγίσματα, παιδαγωγική
δημοσιογραφία, μαθητική εφημερίδα, κοινωνικοποίηση, σχολικός συνεταιρισμός,
μαθητικές κοινότητες

Abstract & key words
This research aims to highlight the educational and historical significance of the
school newspaper of the 6th Primary School of Florina (former 1st Experimental
Elementary) entitled "Ftegougismata". The newspaper was the school principal
initiative in the year 1986 and since then issued for three decades and is the means of
expression, information and communication of the school. Therefore, the task was to
create sheet anniversary by students in order to familiarize them with the newspaper
and they gain experiences in a survey of historical and journalistic character.
Specifically, reference is made to the background of the student and childhood forms
of the Greece and Florina, while highlighting the educational value of school
newspaper as social and self-reactive learning tool. “Fterougismata” is analyzed
quantitatively and qualitatively and emerges issues and trends of students in themes,
emotions and ways of expression. Students write primarily in the newspaper about
their school life. The teaching intervention aims to create anniversary issue resulted in
the writing of students articles on the main headlines, recording memories and

historical data as well as the response of the local community. The commemorative
sheet gathers the work of students and is presented at the event of the termination of
the school year. The educational benefits are important; students are aware of the
cooperation, research and trigger important skills, as they feel part of the history of
"Fterougismata" and the school.
School newspaper, school press, childish form, childish press, pedagogical
journalism, student press, socialization, school partnership, school communities

Πρόλογος
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να μελετήσει ιστορικά την εφημερίδα του 1ου
Πειραματικού Δημοτικού Φλώρινας, νυν 6ου Δημοτικού, η οποία συμπληρώνει
τριάντα χρόνια κυκλοφορίας και έχει σκοπό να εμπλέξει τους μαθητές σε ένα σχέδιο
εργασίας με τελικό προϊόν τη δημιουργία του επετειακού φύλλου που θα προέρχεται
από δική τους δημοσιογραφική και ιστορική έρευνα. Η διπλωματική εργασία αυτή
δεν θα ήταν δυνατό να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα χωρίς την παρέμβαση και την
αρωγή του επόπτη κ. Κωνσταντίνου Κασβίκη, αλλά και της καθηγήτριάς μου κ.
Σοφίας Ηλιάδου- Τάχου και του καθηγητή κ. Ιωάννη Θωίδη. Ακόμη, σημαντικές
ευχαριστίες αξίζει ο κ. Γεώργιος Λυγούρας, διευθυντής του 6ου Δημοτικού Σχολείου
Φλώρινας για την πολύτιμη βοήθεια του στην διδακτική παρέμβαση και στη
δημιουργία του επετειακού φύλλου, αλλά και ο κ. Εμμανουήλ Βαμβακούσης,
εκπαιδευτικός της Στ΄2, όπου πραγματοποιήθηκε η παρέμβαση, για την βοήθειά του
σχετικά με την προετοιμασία της εκδήλωσης, αλλά και τη στήριξη όλου του
προγράμματος. Ευχαριστώ την κ. Μαρία Δαμιανίδου Τσιουμήτα, τον κ. Φωτιάδη
Κωνσταντίνο, την κ. Μαρία Τρακόλη και την κ. Βογδανίδου Βασιλική, για την
παραχώρηση συνεντεύξεων και υλικού. Επίσης, δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω
τους πρώην μαθητές του σχολείου Καράντζα Λάζαρο, Τσιουμήτα Γαβριήλ,
Ελευθερίου Χρυσούλα, Τσουκαλά Βάσια και Τσουμίτα Χριστιάνα για την
παραχώρηση συνεντεύξεων, αλλά και την κ. Όλγα Μούσιου- Μυλωνά για τα πολύ
συγκινητικά λόγια της στην εκδήλωση των τριάντα χρόνων των «Φτερουγισμάτων».
Τέλος, ευχαριστώ το τυπογραφείο Παπακοσμά για την έκδοση του επετειακού
φύλλου και την βοήθεια στην εκπόνηση του προγράμματος.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Εισαγωγή
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να προσεγγίσει ιστορικά και παιδαγωγικά τη
σχολική εφημερίδα του 6ου Δημοτικού Σχολείου, τα «Φτερουγίσματα» και να
εμπλακούν οι μαθητές σε μία μικρή ιστορική και δημοσιογραφική έρευνα ώστε να
καταγράψουν την ιστορία της εφημερίδας και να την παρουσιάσουν σε ένα ειδικό
τεύχος. Η επιλογή του θέματος της έρευνας δεν ήταν τυχαία, καθώς η εφημερίδα
εκδίδεται εδώ και τριάντα χρόνια από το 1986 και έτσι δίνεται η δυνατότητα μίας
ολοκληρωμένης έρευνας και δημιουργίας του φύλλου της επετείου, που μπορεί να
παρουσιαστεί από τους μαθητές στην εκδήλωση του σχολείου. Μέσα σε αυτήν οι
μαθητές γράφουν άρθρα ποικίλης ύλης, τα οποία προσφέρουν μία μοναδική ευκαιρία
καταγραφής των τάσεων και των απόψεων των μαθητών ανά το χρόνο για διάφορα
θέματα και κυρίως για την σχολική τους ζωή, που είναι και το επικρατέστερο θέμα. Η
ίδρυση της εφημερίδας ήταν ιδέα του τότε διευθυντή του σχολείου, Απόστολου
Τσιουμήτα, πράγμα που φανερώνει το σημαντικό ρόλο του διευθυντή στο άνοιγμα
του σχολείου στην κοινωνία. Η έρευνα που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε λαμβάνει
υπόψη της τη σημασία που έχει για το συγκεκριμένο σχολείο αυτό το έντυπο, καθώς
είναι δημιούργημα των μαθητών του και μέσα του καταγράφεται η ίδια η ιστορία του
σχολείου. Επομένως, τα ζητούμενά μας είναι από τη μια να ερευνήσουμε τις
συνθήκες και τα παιδαγωγικά ερείσματα μίας σχολικής εφημερίδας και συνεπώς και
των «Φτερουγισμάτων» και έπειτα να εμπλέξουμε τους μαθητές σε μία διαδικασία
δημιουργίας ενός επετειακού τεύχους μέσα από τη δική τους έρευνα στους
σημαντικότερους σταθμούς στην ιστορία της εφημερίδας.
Πριν, όμως φτάσουμε στη διδακτική παρέμβαση και στη μελέτη των
«Φτερουγισμάτων» είναι απαραίτητο να αναφέρουμε το ιστορικό συγκείμενο,
ξεκινώντας από τα πρώτα παιδικά και μαθητικά έντυπα κατά την ίδρυση του
ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα με σκοπό να δούμε την εξέλιξη τους μέσα στο
χρόνο και την επιρροή τους από κοινωνικούς, πολιτικούς και ιστορικούς παράγοντες.
Σε αυτό το σημείο, ήταν απολύτως χρήσιμες οι καταγραφές που έχουν γίνει από
διάφορους ερευνητές στο Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, όπως η Μάρθα Καρπόζηλου
(1987), ο Κώστας Τσικνάκης (1986) και η Αγγελική Πανοπούλου (1992) αλλά και η
Βαρών (1987). Είναι σημαντικό να εξεταστεί, επίσης, το νομοθετικό πλαίσιο μέσα
στο οποίο αναδύθηκαν οι σχολικές εφημερίδες, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες
με τη σχολική κοινότητα. Οι εγκύκλιοι και οι διατάξεις που κατά καιρούς
κυκλοφόρησαν από το Υπουργείο Παιδείας αφορούσαν τα σχολικά έντυπα μέσα στα
πλαίσια των μαθητικών κοινοτήτων, ενώ τα συσχέτιζαν με τη λειτουργία του
Σχολικού Συνεταιρισμού, το νομοθέτημα του 1985 είναι το εναρκτήριο για να
ξεκινήσει η έκδοση των «Φτερουγισμάτων».
Ασφαλώς, το νομοθετικό και ιστορικό πλαίσιο μας δίνει το πώς και μέσα από ποιες
διαδικασίες δρομολογήθηκαν τα μαθητικά έντυπα στην ελληνική εκπαίδευση. Είναι
εξίσου απαραίτητο να δούμε και το «γιατί» και όταν αναφερόμαστε στο γιατί
εννοούμε να εξετάσουμε τις παιδαγωγικές θεωρίες και οπτικές που στηρίζουν την
ένταξη μίας τέτοιας διαδικασίας στο εκπαιδευτικό σύστημα και στο αναλυτικό

πρόγραμμα. Η σχολική εφημερίδα αποτελεί μία παιδαγωγική πρακτική που σχετίζεται
με την Κοινωνική και Κριτική Παιδαγωγική, ενώ στα πλαίσιά της μπορούν να
αναπτυχθούν πολλές δεξιότητες που είναι στόχοι του Αναλυτικού Προγράμματος
(2011), του ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του 2003 (Βαλσαμίδου, 2010).
Αφού αναδειχτούν όλες αυτές οι πλευρές, η έρευνα προχωρά στην αναφορά στα
«Φτερουγίσματα». Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα βασικά ιστορικά της στοιχεία,
πότε και γιατί ιδρύθηκε, από ποιον, ποιοι ήταν στόχοι και το όραμα ίδρυσής της, ενώ
αναλύεται ποσοτικά και ποιοτικά το περιεχόμενό της με στόχο να αναδειχτούν οι
συχνότητες των θεμάτων και οι τάσεις και προσεγγίσεις των μαθητών στα διάφορα
άρθρα που γράφουν και επεξεργάζονται. Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν στον
προσεκτικό σχεδιασμό της διδακτικής παρέμβασης. Η ποσοτική ανάλυση στα θέματα
της εφημερίδας, αλλά και η ποσοτική ανάλυση σε μία ποιοτική κατηγοριοποίηση που
πραγματοποιήθηκε στα θέματα που αφορούσαν την Ιστορία και τη Σχολική ζωή
έδωσαν σημαντικά ευρήματα για την προσέγγιση της εφημερίδας από την πλευρά των
μαθητών. Το σχέδιο εργασίας πραγματοποιήθηκε στο 2ο τμήμα της Έκτης Δημοτικού,
καθώς σε αυτό το τμήμα υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες για την εφαρμογή του. Οι
μαθητές κλήθηκαν να εμπλακούν σε μία μικρή δημοσιογραφική και ιστορική έρευνα
σχετικά με την εφημερίδα του σχολείου τους και με τα δεδομένα που θα συνέλεγαν
να γράψουν τα άρθρα για το επετειακό τεύχος των τριάντα χρόνων κυκλοφορίας των
«Φτερουγισμάτων». Το τελικό προϊόν παρουσιάστηκε στην τελετή λήξης μαθημάτων
και τα αποτελέσματα μας οδήγησαν σε συμπεράσματα σχετικά με την ιστορική και
παιδαγωγική σημασία της εφημερίδας για το σχολείο.

Μέθοδος
Όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων και το σχεδιασμό της έρευνας ακολουθήθηκαν
συγκεκριμένα βήματα και διαδικασίες. Πιο αναλυτικά, σχετικά με το ιστορικό και
νομοθετικό πλαίσιο των μαθητικών εντύπων χρησιμοποιήθηκαν οι καταγραφές από
το Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, τα φύλλα της Εφημερίδας της Ελληνικής
Κυβερνήσεως, αλλά και καταγραφές ερευνητών που ενασχολήθηκαν με το θέμα
δημοσιεύοντας αναφορές σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Η παιδαγωγική
προσέγγιση της σχολικής εφημερίδας στηρίχτηκε σε εμπεριστατωμένη επιστημονική
βιβλιογραφία. Η ιστορία των «Φτερουγισμάτων» είναι προϊόν αρχειακής έρευνας στα
φύλλα της εφημερίδας, ενώ για πιο αναλυτικές πληροφορίες αξιοποιήθηκαν τα φύλλα
των επετειακών εκδόσεων των 10 και 20 ετών. Επίσης, αναδείχθηκαν δεδομένα μέσα
από τις συνεντεύξεις που δόθηκαν από πρώην εμπλεκόμενους στην εφημερίδα,
εκπαιδευτικούς και μαθητές, είτε στα πλαίσια της διδακτικής παρέμβασης είτε
δόθηκαν στην ερευνήτρια. Πιο αναλυτικά, τα άτομα που παραχώρησαν συνεντεύξεις
είναι 10 στον αριθμό και σχετίζονται με διαφορετικές περιόδους κυκλοφορίας της
σχολικής εφημερίδας. Πιο ειδικά, η κ. Δαμιανίδου- Τσιουμήτα Μαρία, η κ. Τρακόλη
Μαρία και οι μαθητές Καράντζας Λάζαρος και Τσιουμήτας Γαβριήλ συμμετείχαν
στην εφημερίδα στα πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας της με την κ. Τρακόλη να είναι
υπεύθυνη έκδοσης σχεδόν μέχρι τη συνταξιοδότησή της το 2010. Ο κ. Φωτιάδης
Κωνσταντίνος, ο κ. Λυγούρας Γεώργιος και η κ. Βογδανίδου Βάσω ασχολούνται με

την εφημερίδα κυρίως στη δεκαετία 2000-2010, με την κ. Βογδανίδου να είναι
υπεύθυνη τα τελευταία χρόνια κυκλοφορίας, ενώ οι μαθήτριες Ελευθερίου
Χρυσούλα, Τσουκαλά Βάσια και Τσουμίτα Χριστιάνα φοιτούν στο σχολείο και είναι
στις πιο παραγωγικές για την εφημερίδα τάξεις κατά αυτή τη δεκαετία. Τα δεδομένα
των συνεντεύξεων κατηγοριοποιούνται και αποδελτιώνονται με σκοπό τη σύνθεση
των ιστορικών στοιχείων της εφημερίδας. Όσον αφορά την ποσοτική και ποιοτική
ανάλυση των «Φτερουγισμάτων» ακολουθήθηκαν βήματα στατιστικής επεξεργασίας
των δεδομένων. Ο αριθμός των άρθρων αποτέλεσε την πρώτη μέτρηση και
ακολούθησε η κατανομή των άρθρων ανά δεκαετία. Σχετικά με την ποσοτική
ανάλυση μονάδα μέτρησης αποτέλεσε ο τίτλος των άρθρων της εφημερίδας. Οι τίτλοι
διαβάστηκαν προσεκτικά και κατηγοριοποιήθηκαν σε γενικότερα θέματα που είναι τα
θέματα της εφημερίδας και έπειτα μετρήθηκε η συχνότητά τους συνολικά και ανά
δεκαετίες. Η ποιοτική ανάλυση του περιεχομένου της εφημερίδας είχε ως μονάδα
ανάλυσης παραγράφους και περιόδους λόγου των μαθητών μέσα στα κείμενά τους τα
οποία διαβάστηκαν προσεκτικά και αναδείχτηκαν προσεγγίσεις και τάσεις
αντιμετώπισης ενός ευρύτερου θέματος. Η ποιοτική ανάλυση αφορούσε τα θέματα
ιστορίας και σχολικής ζωής, καθώς είναι σημαντικά και παρουσιάζουν μεταβολές και
διαφοροποιήσεις μέσα στο χρόνο. Σε αυτό το σημείο μετρήθηκε η συχνότητα
εμφάνισης κάθε προσέγγισης, ενότητας μέσα στο λόγο των μαθητών και
οδηγηθήκαμε σε διαπιστώσεις. Η μεταβλητή φύλλο μετρήθηκε με βάση τα ονόματα
των μαθητών που υπογράφουν σε κάθε άρθρο. Ο αριθμός των κοριτσιών και των
αγοριών μετρήθηκε συνολικά και ανά δεκαετία.

ΚΕΦ.1: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
1.1.Ορισμός- Είδη σχολικής εφημερίδας
Η Σχολική Εφημερίδα αποτελεί ένα μαθητικό έντυπο, που εκδίδεται από ολόκληρο το
σχολείο και συμμετέχουν σε αυτήν εκτός από τους μαθητές, οι δάσκαλοι και οι
γονείς. Η σχολική εφημερίδα διαφέρει από την μαθητική εφημερίδα, καθώς η
δεύτερη εκδίδεται από τους μαθητές μία τάξης και όχι από όλο το σχολείο. Οι
σχολικές εφημερίδες είναι έργο των μαθητών (Καψάλης, 2000). Οι σχολικές
εφημερίδες έχουν ως αποδέκτες κυρίως τους μαθητές του σχολείου αλλά και όχι
μόνο. Ακόμη, οι σχολικές εφημερίδες αξιοποιούν και τον εικαστικό λόγο
(Παπαδάτος, 1993). Η μελέτη του αρχείου του Νεανικού Τύπου δείχνει τη
συστηματικότητα στην προσπάθεια έκδοσης σχολικών εφημερίδων αλλά και τη
βραχύβια κυκλοφορία τους. Η σχολική και μαθητική εφημερίδα εξελίσσεται σε επτά
φάσεις και είναι διαδεδομένη πρακτική κυρίως στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της
Γερμανίας ξεκινώντας από το 1910 έως σήμερα, επηρεάζεται από τις πολιτικές
εξελίξεις με κυρίαρχο το είδος της Σχολικής εφημερίδας (Καψάλης, 2000).
Οι σχολικές εφημερίδες διακρίνονται ανάλογα με το περιεχόμενό τους σε
μονοθεματικές, δηλαδή όταν η ύλη της εφημερίδας αναφέρεται σε ένα θέμα
αποκλειστικά, αυτό το είδος είναι σπάνιο, και σε εφημερίδες ποικίλης ύλης, οι οποίες
καλύπτουν θέματα που ενδιαφέρουν το παιδί και αναφέρονται σε πολλά θέματα και
στην επικαιρότητα (Παπαδοπούλου, 2012). Από τα παλαιά έτη, πριν την ευρεία
χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορούμε να διακρίνουμε τις εφημερίδες
ανάλογα και με τον τρόπο έκδοσης. Πιο συγκεκριμένα, οι εφημερίδες μπορεί να είναι
χειρόγραφες και να πολλαπλασιάζονται σε φωτοτυπικό, να είναι έντυπες από το
τυπογραφείο, αλλά και χειρόγραφες εφημερίδες τοίχου. Σήμερα, έχουμε και τις
ηλεκτρονικές εφημερίδες στις οποίες είναι απαραίτητη και η συμμετοχή των
εκπαιδευτικών, τα τεύχη είναι ηλεκτρονικά και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
σχολείου, συμπληρωματικά πολλές είναι και έντυπες. Τέλος, ανάλογα με τη
συχνότητα έκδοσης οι σχολικές εφημερίδες διακρίνονται σε μηνιαίες,
δεκαπενθήμερες, διμηνιαίες ή τριμηνιαίες, ετήσιες αλλά και χωρίς σταθερή
ημερομηνία έκδοσης.

1.2.Ιστορική αναφορά στο ελληνικό παιδικό και μαθητικό έντυπο
Είναι πολύ σημαντικό πριν φτάσουμε στη μελέτη των σχολικών εφημερίδων να
εξετάσουμε ιστορικά την πορεία των ελληνικών παιδικών και μαθητικών εντύπων.
Κατά καιρούς έχουμε σημαντικές καταγραφές που περιλαμβάνονται στο Ιστορικό
Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας και μας δίνουν μία σαφή εικόνα για τον νεανικό τύπο
στην Ελλάδα, αλλά και όπου υπήρχαν ελληνικές κοινότητες. Η αναδρομή στο
νεανικό τύπο είναι απαραίτητη για την έρευνά μας σχετικά με τα «Φτερουγίσματα»,
καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε κάτω από ποιες συνθήκες
δημιουργήθηκαν τα μαθητικά έντυπα και να σημειώσουμε τις μεταβολές που
δέχτηκαν μέσα στο χρόνο και στις εκάστοτε πολιτικές και ιστορικές εξελίξεις που δεν
άφηναν ανεπηρέαστη και την παιδαγωγική σκέψη και επιστήμη την κάθε εποχή.

Η έρευνα θα μας δείξει με ποιον τρόπο οδηγούμαστε σε μία πιο σύγχρονη μορφή
σχολικής εφημερίδας όπως αυτή που εξετάζουμε και θα μας δώσει την δυνατότητα να
ορίσουμε τα ειδολογικά κριτήρια ώστε να εντάξουμε ένα περιοδικό ή μία εφημερίδα
στον παιδικό τύπο. Αυτά τα κριτήρια, επομένως, ορίζονται με βάση τις παρακάτω
παραδοχές που προκύπτουν μέσα από εμπεριστατωμένη έρευνα (Καρπόζηλου, 1987).
Ειδικότερα, αυστηρό κριτήριο για την ένταξη ενός εντύπου στην κατηγορία του
παιδικού και νεανικού τύπου ήταν η έκδοση ή και η πρόσληψή του από παιδιά
εφήβους και νέους. Είναι απαραίτητο να διαθέτουμε σαφή τεκμήρια για το νεαρό της
ηλικίας των εκδοτών των εντύπων. Τα έντυπα αυτά συνήθως γράφονταν από παιδιά
και νέους και απευθύνονταν σε άτομα συνομήλικα, εναλλακτικά υπήρχαν έντυπα που
παράγονταν από ενήλικες για να τα διαβάσουν παιδιά. Συμπερασματικά, τα δύο
κριτήρια είναι το αναγνωστικό κοινό (παιδιά, έφηβοι, νέοι) και η ειδική ύλη που
περιλαμβανόταν στα έντυπα αυτά, η οποία πρέπει να ανταποκρίνεται στις
προαναφερθείσες ηλικιακές ομάδες. Εδώ είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί ότι το
γεωγραφικό κριτήριο μελέτης είναι κατά βάση γλωσσικό, εφόσον μελετούμε τον
νεανικό τύπο όπου και αν ομιλούνταν η ελληνική γλώσσα, όπως για παράδειγμα στις
αλύτρωτες ακόμη περιοχές, στην ελληνική παροικία στην Αίγυπτο και σε ελληνικές
κοινότητες της Ευρώπης και της Αμερικής.
Η καταγραφή των εντύπων χωρίζεται σε χρονικές περιόδους σύμφωνα με τις
καταγραφές που έχουν γίνει. Η πρώτη χρονική περίοδος είναι από την ίδρυση του
ελληνικού κράτους (1830) μέχρι το ξέσπασμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (1914).
Το πρώτο όμως παιδικό έντυπο που συναντούμε εκδίδεται το 1836 από τον Δημήτριο
Πανταζή με τίτλο «Παιδική Αποθήκη» στην Αθήνα. Κυκλοφορεί δύο φορές το μήνα
και μότο του είναι η φράση από τις Παροιμίες Σολομώντα «Λάβετε παιδείαν και μη
αργύριον και γνώσιν υπέρ χρυσίον δεδοκιμασμένον». Μέσα από την φράση αυτή
μπορούμε να διακρίνουμε και τον στόχο του περιοδικού που είναι η διασκέδαση των
παιδιών αλλά με ωφέλεια, πράγμα που σημαίνει ότι τα παιδιά μέσα από την
ανάγνωση του πρέπει να οδηγηθούν στην μάθηση αλλά και στην καλλιέργεια ενός
χαρακτήρα σύμφωνα με τα πρότυπα της εποχής. Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και τα
περισσότερα παιδικά και νεανικά έντυπα αυτής της χρονικής περιόδου, καθώς
βρισκόμαστε στην ίδρυση του Νεοελληνικού κράτους και η κυρίαρχη τάση είναι να
διαπαιδαγωγηθούν οι μαθητές και οι νέοι ώστε να γίνουν ενάρετοι πολίτες. Για αυτό
το λόγο πολλά έντυπα φέρουν και την ονομασία «Μήτηρ», με την έννοια ότι θα
αναθρέψουν με τέτοιο τρόπο την νεολαία ώστε να γίνει ωφέλιμη για την πατρίδα. Η
πρώτη προσπάθεια έκδοσης ενός εντύπων από μαθητές γίνεται από ενώσεις μαθητών
Γυμνασίου στην Πάτρα το 1875, ενώ το 1879 έχουμε την έκδοση ενός περιοδικού
που θα συνοδεύσει στο εξής γενιές παιδιών και είναι η «Διάπλασις των Παίδων», στο
οποίο θα συγγράψουν σημαντικά πρόσωπα της ελληνικής λογοτεχνίας. Τα θέματα
που πλαισιώνουν τον παιδικό τύπο της εποχής, και τη «Διάπλασιν των Παίδων» δεν
είναι μακριά από το γενικότερο πνεύμα, δηλαδή ότι μέσα από την σωστή ανάγνωση
ευεργετείται η πατρίδα, και επομένως έχουμε κυρίως θέματα Ιστορίας, Θρησκευτικά,
Γεωγραφία, Μυθολογία αλλά και Θετικές Επιστήμες (Καρπόζηλου, 1987).

Η επόμενη χρονική περίοδος ορίζεται από τον Κώστα Τσικνάκη ανάμεσα στο 1915
μέχρι την 4η Αυγούστου 1936, όπου και επικρατεί η δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά.
Η καταγραφή είναι και πάλι για το Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας και είναι η πρώτη
απόπειρα καταγραφής. Το ιστορικό πλαίσιο προσδιορίζεται από τον Α’ Παγκόσμιο
Πόλεμο, που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για συγγραφή, από την άλλη όμως η
Μικρασιατική Καταστροφή και η οικονομική κρίση ενισχύουν την εκδοτική
παραγωγή. Τα έντυπα της επαρχίας αυξάνονται, ενώ ως χρονικό όριο τοποθετείται η
δικτατορία του Μεταξά, περίοδο κατά την οποία παρατηρούμε μείωση των εντύπων
(Τσικνάκης, 1986).
Σε αυτή την περίοδο έχουμε μία στροφή προς το νεανικό και εφηβικό έντυπο κυρίως.
Εξακολουθεί να κυκλοφορεί η «Διάπλασις των Παίδων», ενώ το ενδιαφέρον των
εντύπων στρέφεται και στη λογοτεχνική αξία. Κριτήριο, επομένως, σε αυτό το στάδιο
για να εντάξουμε ένα έντυπο στο νεανικό τύπο είναι να απευθύνεται στη Νεολαία,
ενώ για τον παιδικό τύπο ισχύουν τα κριτήρια που ίσχυαν για την προηγούμενη
χρονική περίοδο (Καρπόζηλου, 1987). Αυτό το διάστημα εμφανίζονται
πρωτοβουλίες, όπως οι Νεανικοί Ελληνικοί Όμιλοι και οι Έλληνες Πρόσκοποι, ενώ
στον πανεπιστημιακό χώρο κυκλοφορούν περιοδικά και εφημερίδες πολιτικού
περιεχομένου, φίλα προσκείμενα προς την Αριστερά, όπως ο τύπος που εκδίδει η
Ο.Κ.Ν.Ε. (Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαίων Ελλάδος). Πολλά περιοδικά που
κυκλοφορούν είναι χειρόγραφα.
Συνολικά την περίοδο 1915- 1936 έχουμε συνολικά 324 νεανικά έντυπα, ενώ την
περίοδο της δεύτερης ελληνικής Δημοκρατίας 1924 με 1936 παρατηρείται μία
αύξηση των εντύπων που οφείλονται σε νεανικές πρωτοβουλίες. Οι περισσότερες
εκδίδονται στην περιοχή της Αθήνας, όμως αυξητική τάση έχουμε και σε άλλες
πόλεις και κέντρα του Ελληνισμού, όπως η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη και η
Αλεξάνδρεια. Την περίοδο του Μεσοπολέμου αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό η
παραγωγή εντύπων και στις επαρχιακές πόλεις και σε αυτό εντείνουν οι συνθήκες που
έχουν διαμορφωθεί με το προσφυγικό ζήτημα. Η αυξητική αυτή δηλώνει την ανάγκη
της νεολαίας να επικοινωνήσει (Τσικνάκης, 1986). Επομένως, γενική τάση είναι η
λογοτεχνική έκφραση και η πνευματική καλλιέργεια των νέων, ενώ αναλαμβάνονται
πολλές πρωτοβουλίες από μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης με σκοπό την έκδοση
μαθητικών και παιδικών εντύπων. Εδώ δηλώνεται φανερά και από τους δημιουργούς
ότι την περίοδο αυτή τα μαθητικά έντυπα έχουν και έναν απώτερο στόχο να
προσφέρουν έδαφος δράσεως σε νέους που έχουν λογοτεχνική κλίση και
λογοτεχνικές ανησυχίες.
Είναι σημαντικό να σημειώσουμε, επίσης, και την έκδοση εντύπων από ιδιωτικά
εκπαιδευτήρια που λειτουργούν είτε στην Ελλάδα είτε στις ελληνικές κοινότητες έξω
από αυτήν. Τα έντυπα αυτά περιλαμβάνουν συνεργασίες μαθητών, ενώ είναι πολλές
οι περιπτώσεις όπου έκδοση μαθητικών εντύπων έχουμε και στα εκπαιδευτήρια
θηλέων και στα Παρθεναγωγεία, όπως σε αυτό της Φλώρινας το 1935, όπου οι
μαθήτριες αναλαμβάνουν τη συγγραφή άρθρων με περιεχόμενο που αφορά κυρίως τις
δραστηριότητες του εκπαιδευτηρίου στο οποίο φοιτούν. Όλη αυτή η παραγωγή

αγγίζει σε αριθμό το 324 νεανικά έντυπα και με αυτόν τον τρόπο διαφαίνεται ότι η
λογοτεχνική έκρηξη του Μεσοπολέμου, αλλά και οι ιστορικές συνθήκες ευνοούν την
λογοτεχνική έκφραση των νέων.
Η χρονική περίοδος, που περιγράψαμε, οριοθετείται από τους ερευνητές μέχρι την 4η
Αυγούστου 1936, ημερομηνία που στον ελλαδικό χώρο επιβάλλεται ως δικτάτορας ο
Ιωάννης Μεταξάς. Η αφετηρία, επομένως, της επόμενης χρονικής περιόδου είναι
αυτή η ημερομηνία και φτάνει μέχρι την είσοδο των Γερμανικών στρατευμάτων στην
Αθήνα στις 27 Απριλίου 1941. Το θεσμικό πλαίσιο του τύπου ορίζεται μέσα στις
ιστορικές συνθήκες της δικτατορίας. Ο Ιωάννης Μεταξάς στέλνει εγκύκλιο στους
διευθυντές των εφημερίδων και καθορίζει τα πλαίσια λειτουργίας των εντύπων που
περνούν από την υπηρεσία λογοκρισίας (Πανοπούλου & Τσικνάκης, 1992).
Στο θέμα των νεανικών εντύπων δημιουργούνται προβλήματα, καθώς η
προηγούμενη ανάγκη και τάση της νεολαίας για επικοινωνία περιορίζεται σε αυτά τα
πλαίσια. Άλλωστε, το δικτατορικό καθεστώς παρεμβαίνει στο χώρο της Νεολαίας με
την ίδρυση της Ε.Ο.Ν. (Εθνική Οργάνωση Νεολαίας) στις 7 Νοεμβρίου 1936. Το
διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ο.Ν. αποτελείται από τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης,
τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κρατικής Υγιεινής και Αντίληψης,
Σιδηροδρόμων και από τον Διοικητή της Πρωτεύουσας. Έργο της οργάνωσης είναι η
έκδοση βιβλίων για τον «φρονηματισμό και τον ψυχικό οπλισμό της Νεολαίας». Το
όραμα του Μεταξά να δημιουργήσει τον «Τρίτο ελληνικό πολιτισμό» αναδεικνύεται
και από τον νόμο του 1939 «Περί Εθνικής και Ηθικής Αγωγής της Νεολαίας», όπου η
αγωγή των νέων ορίζεται ως έργο του κράτους. Τα έντυπα της καταγραφής και πάλι
αφορούν όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και τα κέντρα του Ελληνισμού
(Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια, ελληνικές κοινότητες εξωτερικού).
Σε αυτή την περίοδο έχουμε μεγάλη μείωση των πρωτοεμφανιζόμενων εντύπων το
1936- 1941. Αναλυτικότερα, εκδίδονται 57 έντυπα σε αντίθεση με την προηγούμενη
περίοδο που ήταν 324, κάτι όμως που σχετίζεται με την πολιτική ιδιομορφία της
εποχής (Πανοπούλου & Τσικνάκης, 1992). Το 1936 έχουμε έντεκα έντυπα, το 1937
δεκαέξι, το 1938 δεκατέσσερα, το 1939 έχουμε και πάλι έντεκα, το 1940 τέσσερα και
το 1941 μόλις 1 νεανικό έντυπο. Τα είδη των εντύπων έχουν και πάλι καταγραφεί και
είναι: 11 καθεστωτικά, 18 μαθητικά έντυπα, 5 ποικίλης ύλης και 13 προσκοπικά
έντυπα. Τα έντυπα ανήκουν κυρίως στην ΕΟΝ και ο αριθμός των παιδικών καθαρά
εντύπων είναι μικρός. Η «Διάπλασις των Παίδων» συνεχίζεται. Τα έντυπα της ΕΟΝ
επαναλαμβάνουν μονότονα μία συνθηματολογία και η έκδοση της εφημερίδας αφορά
γενικά τον επηρεασμό αλλά και την επικοινωνία των περιφερειακών οργανώσεων
των νέων. Υπάρχει, όμως, και ο τύπος της Αριστεράς που εκφράζει τον αντίλογο, ο
οποίος όμως κυκλοφορεί παράνομα. Η ΟΚΝΕ συνεχίζει να τυπώνει έντυπα όμως τα
περισσότερα είναι χειρόγραφα και ακολουθούν αργούς ρυθμούς έκδοσης καθώς δεν
είναι νόμιμα. Στο αντιδικτατορικό μέτωπο, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι δεν
είναι μόνο ο κομμουνιστικός χώρος, αλλά περιλαμβάνεται ένα ευρύ πολιτικό φάσμα,
όλες εκείνες οι φιλοδημοκρατικές φωνές.

Τα μαθητικά έντυπα κυριαρχούν στην περιοχή της Αιγύπτου, ενώ κάποια
συνεχίζονται από προηγούμενη περίοδο. Στον ελλαδικό χώρο τα παιδικά έντυπα
περιορίζονται και αποκτούν μία ουδέτερη θεματολογία που στοχεύει κυρίως στην
ψυχαγωγία και την εγκυκλοπαιδική μόρφωση των μαθητών. Εξακολουθούν να
δημοσιεύονται σε αυτά μαθητικές συνεργασίες και κείμενα μαθητών που εκφράζουν
τους προβληματισμούς τους σε μαθητικά κυρίως ζητούμενα (Πανοπούλου &
Τσικνάκης, 1992).
Την επόμενη χρονική περίοδο βρισκόμαστε στα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής και
της Εθνικής Αντίστασης και κατά παράδοξο τρόπο ανθίζει ο νεανικός τύπος
ξεπερνώντας όμως τα όρια της νομιμότητας. Τα πρωτοεκδιδόμενα έντυπα φτάνουν σε
αριθμό τα 400, ενώ εντοπίζουμε και ένα ελληνόφωνο περιοδικό που απευθύνεται στη
νεολαία, εκδίδεται στο Βερολίνο και είναι όργανο της χιτλερικής προπαγάνδας.
Κυριαρχούν και πάλι τα νεανικά έντυπα της ΕΠΟΝ, που ανήκουν στον παράνομο
τύπο, σε αντίθεση με τα παιδικά έντυπα, τα οποία ήδη είχαν μειωθεί, αλλά τώρα είναι
ελάχιστα. Επομένως, εδώ ο νεανικός τύπος χωρίζεται σε παράνομος και νόμιμος και
το 88% αυτού είναι επηρεασμένος από τις ιδιάζουσες πολιτικές συνθήκες. Το 79%
πρόσκεινται στην αριστερά , ενώ από τις υπόλοιπες νεανικές οργανώσεις σημαντική
δράση παρουσιάζει η νεολαία του ΕΔΕΣ (Βαρών, 1987). Ακόμη, ο γυναικείος
νεανικός τύπος κατέχει σημαντική θέση στα παράνομα έντυπα της ΕΠΟΝ, ενώ
κυκλοφορούν και εφημερίδες στρατιωτών, κυρίως το 1941. Το 1942 σημειώνουμε
την «Μαθητική Φωνή» που εκδίδεται στην Αθήνα και είναι όργανο του ΕΑΜ
μαθητών, αναφέρεται στην παμμαθητική απεργία που έγινε όταν η κυβέρνηση
δήλωσε πως οι μαθητές έπρεπε να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα.
Τα νόμιμα περιοδικά είτε νεανικά είτε λογοτεχνικά είναι 48 μόλις στον αριθμό και
προσπαθούν να δώσουν πνευματική ώθηση στους νέους. Πιο αναλυτικά, τα
περισσότερα εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ως στόχο τους να βελτιώσουν την
πνευματική προτίμηση του κοινού αλλά και να δώσουν κίνητρο στους μαθητές να
ασχοληθούν με την ανάπτυξη της παιδικής λογοτεχνίας (Βαρών, 1987).
Την περίοδο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο τα παιδικά έντυπα εντοπίζονται κάτω
από διαφορετικές συνθήκες. Τα τρία κύρια περιοδικά που καταγράφονται είναι το
«Ελληνόπουλο», του οποίου η έκδοση εγκρίνεται το 1947,ο «Θησαυρός των Παίδων»
και το «Σινεάκ» που κυκλοφορούν στο τέλος κυρίως της δεκαετίας 1940-1950. Το
1945 ο Ν. Τσεκούρας διευθύνει το παιδικό περιοδικό «Σινεάκ». Το 1949 εγκρίνεται
από το Υπουργείο Παιδείας η έκδοση και η κυκλοφορία του περιοδικού «Η ζωή του
Παιδιού» από την Αδελφότητα «Ευσέβεια». Το ίδιο περιοδικό εγκρίνεται και το
1962, το 1966 και το 1976 (Σακελλαρίου, 1993). Την περίοδο αυτή έχουμε σημαντική
κυκλοφορία νεανικών κυρίως εντύπων από τον αριστερό χώρο και κυρίως από το
ΕΑΜ, καθώς βρισκόμαστε στην εποχή του εμφυλίου και η οργάνωση αυτή
χρησιμοποιεί τον παράνομο τύπο για να γνωστοποιήσει τις θέσεις της, να διεγείρει
ιδεολογικά συναισθήματα αλλά και για προπαγανδιστικούς σκοπούς.
Την δεκαετία του 1950 έχουμε μία ανανέωση, επίσης, στα παιδικά περιοδικά, διότι
έχουμε την εμφάνιση του έργου των «Κλασικών Εικονογραφημένων», που αρκετοί

ερευνητές σημειώνουν ως την έναρξη της εμφάνισης των κόμικς (Αποστολίδης,
1993). Ο Θωμάς Ανδρεόπουλος μάλιστα παραγωγός κόμικς, από το 1950 και μετά
ασχολείται με την έκδοση παιδικών περιοδικών, όπως ο «Μικρός Κάου- Μπόυ» και
«Ταμ- Ταμ», στα οποία δημιουργεί τα έργα του. Την δεκαετία αυτή (1950-1960)
σημειώνουμε τα έντυπα «Παιδικός Παλμός», «Μάσκα» (1953), και την
«Εφημεριδούλα της Θείας Λένας», όπως και το περιοδικό «Μυστήριο». Την εποχή
αυτή η εικόνα είναι σημαντικό κομμάτι του παιδικού εντύπου και εισάγονται και τα
πρώτα Μίκυ- Μάους στα περιοδικά. Το περιεχόμενο δεν είναι μακριά από τα
πρότυπα της εποχής, όμως εντάσσονται περισσότερες ιστορίες με χιούμορ και
περιπέτεια, όπου πρωταγωνιστούν χαρακτηριστικοί ήρωες. Πλούσια εικονογράφηση
έχουμε και στα περιοδικά «Ηρακλής», «Πανδώρα» και «Μαγικό Χαλί».
Την δεκαετία 1960- 1970 τα παιδικά και μαθητικά περιοδικά συνεχίζονται και
ορισμένα από αυτά παρουσιάζουν σημαντική απήχηση. Ειδικότερα, το 1962 η
εγκύκλιος ορίζει με ποιον τρόπο θα εκδίδονται τα σχολικά περιοδικά. Η έκδοσή τους
πρέπει να είναι ωφέλιμη και ενισχύει την πραγμάτωση των σχολικών στόχων
(Ανδρέου, 1993). Τα θέματα που δημοσιεύονται στα έντυπα αυτής της περιόδου είναι
κυρίως τοπικά και πνευματικά. Συναντούμε, όμως, θέματα και σχετικά με την ιστορία
και την λαογραφία και όπως βλέπουμε ο πολιτισμός παίζει σημαντικό ρόλο στο
περιεχόμενο των εντύπων αυτών, τα περισσότερα εκ των οποίων κυκλοφορούν με
άδεια από το Υπουργείο Παιδείας (Ανδρέου, 1993). Μάλιστα το 1960 δεν λείπουν
από τα περιοδικά τα κόμικς. Την ίδια περίοδο έχουμε πολλά περιοδικά εκδιδόμενα
από εκκλησιαστικές ή παρεκκλησιαστικές οργανώσεις με κατηχητικές προθέσεις και
μία τάση διδακτισμού, όμως και σημαντικό παιδαγωγικό περιεχόμενο. Πολλά, όμως,
από αυτά έχουν σημαντική απήχηση και συνεχίζουν και στις επόμενες δεκαετίες την
κυκλοφορία τους, όπως το «Προς τη Νίκη» και ο «Σωτήρ». Φυσικά συνεχίζεται μέχρι
το 1965 η «Διάπλασις των Παίδων. Αξίζει να σημειωθεί η κυκλοφορία περιοδικών
που έχει ως στόχο την επικοινωνία των μαθητών της Ελλάδας με μαθητές Ελλήνων
μεταναστών στις κοινότητες του εξωτερικού.
Γενικά την περίοδο αυτή χρησιμοποιούνται καινοτόμες τεχνοτροπίες στην
εικονογράφηση των παιδικών εντύπων, ενώ υπάρχουν και ανατρεπτικά κείμενα1 με
φεμινιστικές απόψεις που απευθύνονται σε μικρά κορίτσια και είναι κάποιες φορές
ακραία. Άλλωστε, χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι ο έντονος διαχωρισμός
των δύο φύλων στα νεανικά και παιδικά έντυπα (Ζερβού, 1993).
Την δεκαετία του 1970-1980, κυρίως μετά την μεταπολίτευση σημειώνεται μία
έκρηξη των μαθητικών εντύπων, καθώς την περίοδο της δικτατορίας των
Συνταγματαρχών έχουμε την υπαγωγή των εντύπων στη λογοκρισία. Ο Ν.
Εξαρχόπουλος προτείνει ανάμεσα στα έργα των μαθητικών κοινοτήτων να ενταχθεί
και η έκδοση σχολικής εφημερίδας. Και έτσι το 1976 ο Πρώτος Κανονισμός για τις
μαθητικές κοινότητες προβλέπει ανάμεσα στις ειδικές δραστηριότητες και την
έκδοση σχολικών περιοδικών και εφημερίδων με την βοήθεια του υπεύθυνου
εκπαιδευτικού. Το 1978 έχουμε και την πρώτη εγκύκλιο για σύσταση και κυκλοφορία
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νεανικό κείμενο «Τεχεράνη» και η «Μέλισσα»

εντύπων στα σχολεία. Τα μαθητικά έντυπα εντάσσονται στις δραστηριότητες των
Μαθητικών Κοινοτήτων και ορίζεται ο υπεύθυνος από το διδακτικό προσωπικό.
Το πιο χαρακτηριστικό περιοδικό της περιόδου αυτής είναι «Το Ρόδι» που έχει
σημαντική αξία και από λογοτεχνικής και από εικαστικής άποψης (Ανδρέου, 1993 &
Χορτιάτη, 1993). Επιπροσθέτως, γνωρίζουν μεγάλη απήχηση και τα περιοδικά
«Χελιδόνια» και «Ελεύθερη Γενιά» που λαμβάνουν έγκριση από το Υπουργείο
Παιδείας και αναφέρονται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης αντίστοιχα (Δελώνης, 1993). Την ίδια περίοδο κυκλοφορούν έντυπα
από τις μαθητικές παρατάξεις, κυρίως κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των
μαθητικών κοινοτήτων. Σε αυτό το διάστημα, όμως, εκδίδονται και μαθητικά έντυπα
από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου, με πρωτοβουλία κατά κύριο λόγο των
εκπαιδευτικών. Τα θέματα αυτών των εντύπων περιλαμβάνουν την έκφραση των
μαθητών σχετικά
με το εκπαιδευτικό σύστημα, τη σχέση τους με τους
εκπαιδευτικούς, τους συμμαθητές και τους γονείς, αλλά και θέματα σχετικά με την
κοινότητα, τον αθλητισμό, ποιήματα και δημοσιογραφικά θέματα, όπως η περιγραφή
μιας σχολικής εκδήλωσης και η πραγματοποίηση μίας συνέντευξης (Ανδρέου, 1993).
Η επόμενη περίοδος είναι η δεκαετία 1980- 1990. Το διάστημα αυτό έχουμε το νόμο
του Υπουργείου Παιδείας το 1985 και έτσι πολλά σχολεία ξεκινούν την έκδοση
σχολικών εφημερίδων στα πλαίσια των Σχολικών Συνεταιρισμών. Ακόμη, δημόσιοι
οργανισμοί όπως ο ΠΑΣΕΓΕΣ εκδίδουν παιδικά και νεανικά έντυπα, αλλά
βραβεύουν και μαθητικά έντυπα και σχολικές εφημερίδες για την προσφορά τους στο
συνεργατισμό, όπως τα «Φτερουγίσματα». Οι συνθήκες αυτές ευνοούν την ενίσχυση
του μαθητικού τύπου με παραγωγή ακόμη και από μονοθέσια Δημοτικά Σχολεία,
αλλά και σχολεία πόλεων2.
Τα κόμικς έχουν καθιερωθεί πλέον ως παιδικό ανάγνωσμα και η εικονογράφηση
εξελίσσεται. Αυτό σηματοδοτείται με τη διασκευή των 11 κωμωδιών του
Αριστοφάνη σε μορφή κόμικς. Η διασκευή αυτή γνωρίζει μεγάλη επιτυχία και οι
γονείς είναι λιγότερο επιφυλακτικοί απέναντι στο κόμικς (Αποστολίδης, 1993). Την
ίδια περίοδο κυκλοφορεί το παιδικό περιοδικό κόμικ του Ευγένιου Τριβιζά με τίτλο
«Φρουτοπία» και η σειρά κάνω κόμικ, ενώ χριστιανικές οργανώσεις και ο Ερυθρός
Σταυρός λαμβάνουν έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας για την έκδοση μαθητικών
εντύπων.
Στο ξεκίνημα του 1990 εμφανίζονται, κατά κύριο λόγο, νέοι εκδότες κόμικς. Η
εικονογραφία εξελίσσεται και οι ήρωες είναι γνωστοί και εμπορικοί (π.χ. Αστερίξ).
Τα κόμικς διαδίδονται σε αντίθεση με το παιδικό περιοδικό. Για το τελευταίο είδος
δεν παρατηρείται κάποια νέα κίνηση, δηλαδή, κανένας εκδότης δεν αποφασίζει να
κυκλοφορήσει ένα νέο παιδικό περιοδικό. Γνωστοί εκδοτικοί οίκοι όπως «Η Εστία»,
«Τα νέα σύνορα», «Τα γράμματα», «Πατάκης» εκδίδουν κάποιες λίγες νέες σειρές,
Δημοτικό Σχολείο Καραβόμηλου Κεφαλληνίας (1979-1981) με τίτλο «Το σχολείο
μας» και «Τα νέα του σχολείου», περιοδικό «Η τάξη μας» από το 87ο Δημοτικό
Σχολείο Αθήνας (1981-1982) και τα περιοδικά «Η φωνή μας», «Η φωνή της τάξης
μας» και «Δούρειος Ίππος» από το 8ο Δημοτικό σχολείο Γαλατσίου (1984-1989)
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κυρίως όμως προχωρούν στην επανέκδοση των παλαιότερων. Την περίοδο αυτή
κυκλοφορεί ο Καραγκιόζης σε κόμικ και «Οι Άθλοι του Βουγδούπου», ενώ το κόμικ
«Μια φορά και έναν καιρό» προτείνεται ως κατάλληλο για την διδακτική της
ιστορίας. Όσον αφορά το παιδικό περιοδικό με μαθητική στόχευση αλλά και
ευχαρίστηση, η ιδέα σιγά σιγά εγκαταλείπεται. Τα παιδικά περιοδικά είναι κυρίως για
διασκέδαση και σχετίζονται με τους ήρωες κινουμένων σχεδίων. Το κόμικ έχει τη
θέση του στα αναγνώσματα των μαθητών. Οι μαθητικές και σχολικές εφημερίδες
αποτελούν ένα κομμάτι της εκπαίδευσης, καθώς με τον κανονισμό για τη λειτουργία
των σχολικών συνεταιρισμών σημειώνονται σημαντικές πρωτοβουλίες. Πιο
αναλυτικά, ο Καψάλης αναφέρει σε έρευνά του για τις σχολικές εφημερίδες ότι τα 24
δημοτικά σχολεία της πόλης των Ιωαννίνων είχαν εκδώσει το έτος 1989-1990
Μαθητικές εφημερίδες. Ο αριθμός των τάξεων που ασχολήθηκαν με αυτό ήταν 19,
ενώ οι τίτλοι των εφημερίδων 40. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν δύο και τρία τμήματα
σε κάθε τάξη που δημιουργούσαν μαθητική εφημερίδα (Καψάλης, 2000).
Τέλος για την δεκαετία 2000- 2010 τα κόμικς έχουν σημαντική θέση στο παιδικό
έντυπο, όμως οι παιδικές εφημερίδες και περιοδικά με την μορφή που είχαν στις
προηγούμενες περιόδους περιορίζεται κατά πολύ. Χριστιανικές οργανώσεις εκδίδουν
περιοδικά για νέους και μαθητές όπως «Η δράση μας», «Προς την Νίκην», «Τα
κρίνα». Τα περιοδικά για παιδιά με ήρωες από κινούμενα σχέδια, κυρίως
απευθυνόμενα σε κορίτσια, κυκλοφορούν από διάφορες εκδόσεις, όπως «Πατάκη»
και «Μοντέρνοι Καιροί». Τα περιοδικά αυτά έχουν εξελιγμένη εικονογράφηση,
φωτογραφίες αλλά πολλές φορές είναι περιοδικά συλλογών (όπως μοντέλων για τα
αγόρια, πορσελάνινων κούκλων για τα κορίτσια). Υπάρχουν και παιδικά περιοδικά με
επιστημονικό περιεχόμενο, κυρίως, σε θέματα Φυσικής. Γενικά, όμως, η κυριαρχία
του Διαδικτύου δεν ευνοεί την προσπάθεια έκδοσης. Όσον αφορά τις μαθητικές
εφημερίδες, δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια επιστημονική καταγραφή, όμως
μπορούμε να σημειώσουμε κάποιες σημαντικές προσπάθειες από την έρευνα της
Βαλσαμίδου που πραγματοποιείται τα έτη 2004-2006. Εκτός από τα
«Φτερουγίσματα» στην Φλώρινα που έκδοσή τους ξεκινά το 1986, την περίοδο αυτή
έχουμε και άλλα σχολεία ανά την επικράτεια που παρουσιάζουν τη δική τους σχολική
εφημερίδα3. (Βαλσαμίδου, 2010).
Η ιστορία του παιδικού εντύπου στην Ελλάδα είναι σημαντική και μέσα σε αυτό
εντοπίζουμε και το μαθητικό έντυπο που δεν λείπει, αλλά που ίσως λίγο
αργοπορημένα ξεκίνησε η παιδαγωγική αξιοποίησή του, εκτός από ορισμένες
3

Ειδικότερα, είναι το δημοτικό σχολείο της Μήλου, του Βέλου Κορινθίας και του Ριζού Πέλλας, του
Νέου Πετριτσίου Σερρών και της Αχαΐας Κορίνθου. Αναφέρονται, επίσης, τα σχολεία Βοχαϊκού
Κορινθίας και Στριμάγκας της ίδιας περιοχής και Βραχατίου. Εφημερίδες έχουν το σχολείο Μεγάλης
Παναγιάς Χαλκιδικής, το Πειραματικό Ολοήμερο Ανατολικού Θεσσαλονίκης, το Πειραματικό
Ολοήμερο Θυμιανών Χίου, το σχολείου Αφρατίου Εύβοιας, το 4 ο Δημοτικό Φερών- Αερινού Εύβοιας.
Συνεχίζουμε την αναφορά μας με το 2ο δημοτικό σχολείο στο Ληξούρι της Κεφαλονιάς, το 2 ο δημοτικό
Σκύδρας Πέλλας, το 5ο Γιαννιτσών, το 8ο και το 5ο Χίου. Ακόμη, έχουμε τα σχολεία 6ο Δημοτικό
σχολείο Ζακύνθου, 2ο Λάρισας, 1ο Κορίνθου, 1ο Βροντάδου Χίου, 4ο Νάουσας Ημαθίας, 2ο Νεμέας
Κορινθίας, 6ο Διαπολιτισμικό Ολοήμερο Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης, 7 ο Χίου, 2ο και 6ο
Ρεθύμνου Κρήτης, 2ο Πεύκων Θεσσαλονίκης,10ο Ευόσμου Θεσσαλονίκης και τα σχολεία της 5 ης
περιφέρειας Π.Ε. του νομού Λάρισας

εξαιρέσεις και πρωτοβουλίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 1836 μέχρι το 1990
έχουμε 457 μαθητικά έντυπα, τα παιδικά έντυπα είναι γενικότερου περιεχομένου
(Ανδρέου, 1993). Από αυτά τα 457 μαθητικά έντυπα, τα μισά και πολύ παραπάνω,
δηλαδή τα 293 εκδόθηκαν στα πλαίσια του σχολείου από την τάξη ή την μαθητική
κοινότητα. Για αυτό το λόγο η μελέτη και η παιδαγωγική αξιοποίησή τους κρίνεται
απαραίτητη.

1.3.Νομοθετικό πλαίσιο
Η σχολική εφημερίδα, την οποία πρέπει να διαχωρίσουμε από την μαθητική
εφημερίδα (Καψάλης, 2000) βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που
διαμορφώνεται από τις εκάστοτε εκπαιδευτικές συνθήκες και το γενικότερο πλαίσιο.
Τα μαθητικά έντυπα στην Ελλάδα νομοθετικά σχετίζονται με τη λειτουργία της
σχολικής κοινότητας. Ειδικότερα, το 1951 τίθεται σε εφαρμογή ο θεσμός των
Πρότυπων σχολείων ανά κάθε εκπαιδευτική περιφέρεια. Στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων αυτών των σχολείων εκδίδονταν μαθητικές εφημερίδες με την
καθοδήγηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού ή του διευθυντή του σχολείου.
Το 1962 εκδίδεται εγκύκλιος «Περί του τρόπου εκδόσεως σχολικών περιοδικών».
Στη εγκύκλιο προβλέπεται η έκδοση να είναι ωφέλιμη στους μαθητές και να
συμβάλει στην επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων της εκπαίδευσης. Στα περιοδικά
αυτά περιλαμβάνονται εργασίες και μελέτες των μαθητών σχετικά με τοπικά,
πνευματικά, ιστορικά, λαογραφικά και πολιτιστικά ζητήματα και τα περιοδικά
κυκλοφορούν με άδεια από το Υπουργείο Παιδείας.
Κάποια χρόνια αργότερα, το 1978, μετά τη μεταπολίτευση εκδίδεται και πάλι
εγκύκλιος σχετικά με τη σύσταση και την κυκλοφορία εντύπων στα σχολεία. Τα
μαθητικά έντυπα εντάσσονται στα πλαίσια των διατάξεων για τις μαθητικές
κοινότητες και ορίζεται υπεύθυνος εκπαιδευτικός από το διδακτικό προσωπικό για
αυτή την εργασία (Σίνου, 1993). Χρονικά είμαστε σε μία περίοδο όπου η σύγχρονη
εκπαίδευση στα ευρωπαϊκά κράτη αλλάζει χαρακτήρα. Δεν έχουμε όμως φτάσει στην
προσέγγιση καθαρά των νέων παιδαγωγικών μεθόδων αλλά η ξεκάθαρη σύνδεση των
εντύπων με τις μαθητικές κοινότητες είναι ένα σκαλοπάτι για το επόμενο βήμα. Πιο
αναλυτικά, οι καινοτόμες παιδαγωγικές μέθοδοι και θεωρίες της Ευρώπης
επηρεάζουν και τα ελληνικά δεδομένα, όπου το σχολείο μεταβάλλεται με αργά και
σταθερά βήματα. Η δημιουργία σχολικών συνεταιρισμών και εφημερίδας αναφέρεται
για πρώτη φορά από τον Γάλλο παιδαγωγό Célestin Freinet και οι απόψεις του
φτάνουν στην Ελλάδα αρκετά αργά με βιβλία του να κυκλοφορούν το 1977.
Η προσπάθεια εφαρμογής των μεθόδων του Φρενέ σε νομοθετικό πλαίσιο θα γίνει το
1985, όταν η σοσιαλιστική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου
επιχειρεί να εκσυγχρονίσει το εκπαιδευτικό σύστημα. Ο νόμος 1566/19854 που
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«Οι διάφορες μορφές οργάνωσης της μαθητικής ζωής αποσκοπούν να βοηθήσουν τους μαθητές: α) Να
αποκτήσουν υπευθυνότητα και άμεση αντίληψη της σημασίας του δημοκρατικού διαλόγου στη
διαμόρφωση του συνειδητού και δημιουργικού πολίτη. β) Να συμβάλλουν στην ομαλή και γόνιμη
λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να επιτευχθεί η συστηματική μετάδοση της απαραίτητης
και ουσιαστικής γνώσης. γ) Να διαμορφώσουν δική τους αντίληψη για τη ζωή στα πλαίσια της σύνδεσης

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 167/30.09.1985 με θέμα «Μαθητικοί Αθλητικοί Όμιλοι» και
για την δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
αναφέρει ότι είναι απαραίτητη η συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή για την
υλοποίηση των σκοπών της εκπαίδευσης. Οι Μαθητικές Κοινότητες είναι αυτές που
επιτυγχάνουν μεγαλύτερη συμμετοχή των μαθητών.
Η δημιουργία συνεταιρισμών και κοινοτήτων έρχεται να πραγματώσει τους στόχους
της συμμετοχής των μαθητών στη σχολική ζωή. Για αυτό και στο άρθρο 465 αυτού
του νόμου ορίζονται με σαφήνεια οι στόχοι και η παιδαγωγική τεκμηρίωση της
δημιουργίας συνεταιρισμού.
Τον Σεπτέμβριο του 1986 έχουμε κάποιες ρυθμίσεις για τις μαθητικές κοινότητες
όπου και πάλι τονίζεται η συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή, με σκοπό να
διαπαιδαγωγηθούν με τις αρχές μίας ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, ενώ
ορίζεται ο σκοπός τα όργανα, η σύνθεση και η λειτουργία των μαθητικών
κοινοτήτων. Ακόμη, δηλώνεται ο τρόπος εξεύρεσης πόρων, τα σχετικά με τα
πειθαρχικά και οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουν οι κοινότητες. Στο ΦΕΚ 619
τ.Β. (Γ’2/4094/23-09-1986) στο άρθρο 6 γίνεται ξεκάθαρο πως μέσα στις
δραστηριότητες των μαθητικών κοινοτήτων είναι και η σχολική εφημερίδα. Αν και η
ρύθμιση αφορά και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο ίδιος τρόπος λειτουργίας ισχύει
και για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αναλυτικότερα το άρθρο 6 (4.β.) αναφέρει:
«Με πρωτοβουλία των μαθητικών κοινοτήτων μπορούν να εκδίδονται έντυπα (σχολικό
περιοδικό, εφημερίδα, ενημερωτικά έντυπα) από τους μαθητές για την ενημέρωση και την
ανταλλαγή απόψεων με τους συμμαθητές τους ή και τους άλλους φορείς του σχολείου. Την
ευθύνη για την σύνταξη του περιοδικού ή της εφημερίδας θα έχει η συντακτική επιτροπή που θα
αποτελείται από μέλη της μαθητικής κοινότητας. Καθηγητής- σύμβουλος ορίζεται από το
σύλλογο των καθηγητών, για την συμπαράσταση και βοήθεια στην έκδοση εντύπων».

σχολείου και κοινωνίας, ώστε να έχουν ως νέοι τα απαραίτητα εφόδια για την παραπέρα πορεία και
εξέλιξή τους. 3. Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμμετοχή τους στη σχολική ζωή
συγκροτούν μαθητικές κοινότητες, με τις οποίες συμμετέχουν στην οργάνωση της μαθητικής ζωής και
στην οργάνωση και πραγματοποίηση κάθε είδους σχολικών εκδηλώσεων. Με απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στη συγκρότηση των
μαθητικών κοινοτήτων, στα όργανα και στη διαδικασία εκλογής τους καθώς και στον τρόπο συμμετοχής
τους στην οργάνωση της μαθητικής ζωής». (Νόμος 1566/1985).
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«Άρθρο 46. Σχολικοί συνεταιρισμοί. 1. Ο σχολικός συνεταιρισμός είναι θεσμός κοινωνικής ζωής του
σχολείου και ελεύθερη ένωση των μαθητών. Βασίζεται στην έμφυτη κοινωνικότητα του παιδιού, την
ελεύθερη συμμετοχή, την αμοιβαία κατανόηση και τον αλληλοσεβασμό. Εφαρμόζει τις αρχές της
αυτοδιοίκησης και των δημοκρατικών διαδικασιών. Έχει ως σκοπό τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών
σχετικά με τις αρχές της αλληλοβοήθειας, της συνεργασίας και της κοινωνικής ευθύνης, την ανάπτυξη της
ανεξάρτητης σκέψης και δημοκρατικής συνείδησης, καθώς και τη γνώση συλλογικών μορφών
οικονομικής δραστηριότητας. 2. Ο σχολικός συνεταιρισμός αναλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες στα
πλαίσια της σχολικής και γενικότερα της κοινωνικής ζωής, όπως χειροτεχνία, σχολικό κήπο, ζωοτεχνία,
πρατήριο ειδών, κυλικείο, έργα πολιτισμού. Ειδικά για τα δημοτικά σχολεία, οι δραστηριότητες του
σχολικού συνεταιρισμού επεκτείνονται και στις έρευνες, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, εκδρομές
και βιβλιοθήκες. 3. Η οργάνωση και η λειτουργία των σχολικών συνεταιρισμών καθορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Για τα χρόνια μέχρι το 1997 όσοι σχολικοί συνεταιρισμοί λειτουργούν στην Ελλάδα
βασίζονται στα παραπάνω νομοθετήματα. Το 1997 το θέμα των σχολικών
συνεταιρισμών και η έκδοση εφημερίδας μπαίνουν σε πιο ξεκάθαρα πλαίσια με τη
ρύθμιση που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 1107/1997- Αριθμ. Φ3/1085/Γ1/1456 στις 15
Δεκεμβρίου 1997. Αρχικά, επισημαίνεται ότι η σύσταση του σχολικού συνεταιρισμού
ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας ο οποίος έχει λάβει υπόψη του τον Ν. 1566/1985
και την ανάγκη καθορισμού κοινών κανόνων λειτουργίας των σχολικών
συνεταιρισμών και ότι δεν προκαλείται κρατική δαπάνη. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο
άρθρο παρουσιάζεται ο σκοπός του σχολικού συνεταιρισμού που μπορεί να
λειτουργήσει σε κάθε δημοτικό από τριθέσιο και πάνω. Ο σκοπός είναι σύμφωνος με
τις διατάξεις του προηγούμενου νόμου σχετικά με την δημοκρατία και την
διαπαιδαγώγηση με αρχές αλληλεγγύης.
Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο αυτό γίνεται σαφές ποια θα είναι η διοικητική δομή του
Σχολικού Συνεταιρισμού και καθορίζονται κανονισμοί λειτουργίας. Τα διοικητικά
μέλη του συνεταιρισμού θα προέρχονται από τις τρεις μεγάλες τάξεις (Δ΄, Ε΄, Στ΄) και
η Γενική Συνέλευση είναι αυτή που θα αποφασίζει για τις δράσεις και τα οικονομικά
θέματα. Αναλυτικότερα, η Γενική Συνέλευση αποτελούνταν από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Σχολικού Συνεταιρισμού (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας,
Ταμίας, Μέλη), από το Εποπτικό Συμβούλιο που εποπτεύει την οικονομική
δραστηριότητα του συνεταιρισμού, αλλά και από εκπροσώπους του συλλόγους
γονέων και του συλλόγου διδασκόντων. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η
τριμερής διαχειριστική επιτροπή, η οποία διαχειρίζεται θέματα οργάνωσης των
δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα η δημοσιογραφική ομάδα είναι μία τέτοια
επιτροπή που διαχειρίζεται θέματα σχετικά με την σχολική εφημερίδα. Ορίζονται,
τέλος, με σαφήνεια οι προϋποθέσεις λήψης απόφασης σχετικά με τη διεξαγωγή
συνελεύσεων και την πραγματοποίηση δράσεων, όπου για να έχουμε έγκυρη
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να τη συνυπογράφει το 1/3 των μελών της.
Επιπροσθέτως, είναι απαραίτητο να υπάρχει εκπροσώπηση στα διοικητικά όργανα
και από τις τρεις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.
Τα νομοθετήματα αυτά του 1985, 1986, 1997 ήταν η βάση για την λειτουργία των
σχολικών συνεταιρισμών. Η κοινωνικοποιητική λειτουργία του σχολείου μπορεί να
πραγματωθεί μέσα από την κυκλοφορία της σχολικής εφημερίδας που υπονοείται
μέσα από αυτά τα νομοσχέδια. Ακόμη, οι συνθήκες πολιτικής ηρεμίας, έχει περάσει
ήδη μία δεκαετία μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, ευνοούν το κλίμα για
τέτοιες πρωτοβουλίες. Έτσι, δίνεται και η αφορμή για να ξεκινήσει ο σχολικός
συνεταιρισμός «Φτερουγίσματα» το 1986 στη Φλώρινα. Μέσα σε αυτό αρχίζει και η
έκδοση της ομώνυμης εφημερίδας που είναι και θέμα της παρούσας εργασίας. Η
διάρκεια που είχε η εφημερίδα και ο συνεταιρισμός μας βοηθούν να
παρακολουθήσουμε και την αλλαγή με βάση το ΦΕΚ του 1997. Πιο αναλυτικά, τα
όργανα διοίκησης γίνονται πιο συγκεκριμένα και δημοσιεύονται στα φύλλα των
Φτερουγισμάτων τα μέλη του Διοικητικού, το Εποπτικού Συμβουλίου, των
διαχειριστικών επιτροπών και της δημοσιογραφικής ομάδας της εφημερίδας.

Το επόμενο νομοθέτημα σχετικά με τους σχολικούς συνεταιρισμούς το εντοπίζουμε
το 2013 με το ΦΕΚ 1127/2013- Αριθμ. 56601/Γ7- Εσωτ. Πρωτ. 5004/10-05-2013
έχει ως θέμα την επέκταση του θεσμού του σχολικού συνεταιρισμού στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στο δημοσίευμα της εφημερίδας της κυβέρνησης
τονίζεται η ανάγκη εφαρμογής του θεσμού των σχολικών συνεταιρισμών στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σκοπός αυτής της εφαρμογής και της επέκτασης των
σχολικών συνεταιρισμών είναι η ανάπτυξη του Σχολικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών.
Ο θεσμός των σχολικών συνεταιρισμών αναπόσπαστο κομμάτι του οποίου είναι η
σχολική εφημερίδα επεκτείνεται ακόμα περισσότερο. Συγκεκριμένα, με το ΦΕΚ
310/2016 με αρ. Πρωτ. Δ3/15717/01-02-2016/ ΥΠΠΕΘ γίνεται γνωστή η επέκταση
του θεσμού και στο ειδικό σχολείο. Πιο αναλυτικά, θέμα της διάταξης είναι η
επέκταση όπως αναφέρθηκε του σχολικού συνεταιρισμού στις Σχολικές Μονάδες
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σκοπός είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών, η ανάπτυξη του σχολικού
επαγγελματικού προσανατολισμού και η εξασφάλιση πρακτικής άσκησης των
μαθητών που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Ακόμη, το νέο αυτό νομοθέτημα αποσαφηνίζει ότι επιμέρους στόχοι των σχολικών
συνεταιρισμών στις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής είναι η καλλιέργεια
επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών για αυτό το Υπουργείο Παιδείας προτείνει
ως διδακτική μέθοδο τη βιωματική μάθηση και το σχέδιο εργασίας (project).
Μελετώντας τα παραπάνω νομοθετήματα συμπεραίνουμε ότι η έκδοση της
εφημερίδας αποτελεί κομμάτι των μαθητικών κοινοτήτων και συνεταιρισμών. Στη
ρύθμιση του Κανονισμού Λειτουργίας των Μαθητικών κοινοτήτων για την
Δευτεροβάθμια (1986) βλέπουμε μία πιο ξεκάθαρη αναφορά στην έκδοση και την
ίδρυση σχολικής εφημερίδας. Αυτό μας βοηθά να καταλάβουμε ότι η έκδοση
σχολικής εφημερίδας επαφίεται στην πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών και των
διευθυντών των σχολείων που εκμεταλλευόμενοι το νομοθετικό περιβάλλον
προχωρούν σε αυτή την διαδικασία, καθώς δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να
επιβάλλει ή να εξειδικεύει στο θέμα της σχολικής εφημερίδας. Ακόμη, μελετώντας
τους κανονισμούς και τις διατάξεις ανά τα χρόνια, βλέπουμε ότι ο θεσμός του
συνεταιρισμού και κατ’ επέκταση της εφημερίδας εξελίσσεται αργά αλλά σταθερά.
Στην πρώτη δεκαετία που μεσολαβεί μεταξύ το νόμου του 1985 και στο 1997 η
δημιουργία σχολικής εφημερίδας είναι καθαρά πρωτοβουλία του σχολείου και οι όροι
λειτουργίας του συνεταιρισμού δεν είναι τόσο ξεκάθαροι, για αυτό και προχωρούμε
στην αποσαφήνιση της λειτουργίας το 1997, όπου γίνεται φανερή η προσπάθεια να
διαμοιραστούν αρμοδιότητες και να οργανωθεί πιο συγκεκριμένα ο συνεταιρισμός. Η
επέκταση του συνεταιρισμού στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση που επικυρώνεται το
2013 δείχνει την ανάγκη το σχολείο να ανοίξει στην κοινωνία και οι μαθητές να
αναλαμβάνουν συλλογικές δράσεις, ακόμη και σε αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης. Αν
μελετήσουμε τα εκπαιδευτικά πράγματα με την σειρά είναι φανερό πως το 1986
έχουμε μία πρώτη προσπάθεια έντασης των κοινωνικών δραστηριοτήτων των

σχολείων και τα παιδαγωγικά ρεύματα από το εξωτερικό σχετικά με την
ομαδοσυνεργατικότητα και την ανάληψη ρόλων από τους μαθητές επηρεάζουν έστω
και αργά το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Το 1997 η εξέλιξη της κοινωνίας και η ευρωπαϊκές προοπτικές επιτείνουν την
ανάγκη για συνεργατική εκπαίδευση, αλλά και η ενημέρωση έχει προχωρήσει,
επομένως οι μαθητές είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη οργάνωση
την έννοια του συνεταιρισμού. Το 2013 η αναβάθμιση της Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και η στροφή της προς τον «κοινωνικότερο» και το «παιδαγωγικότερο»,
στα πλαίσια της μελλοντικής σχεδιαζόμενης αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και στις
επιταγές της οικονομικής κρίσης, συνεισφέρουν στον να δημοσιευτεί ένα νέο ΦΕΚ
για τους σχολικούς συνεταιρισμούς που θα αφορά την επέκτασή τους και στα
Γυμνάσια και τα Λύκεια. Η σχολική εφημερίδα, επομένως, μπορεί να επεκταθεί και
να αποτελέσει και μέσο επικοινωνίας και μεταξύ των σχολικών βαθμίδων, αλλά να
δοθεί η ευκαιρία και στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας να συμμετέχουν πιο
οργανωμένα σε συνεταιριστικές δραστηριότητες. Τέλος, το 2016 στα πλαίσια των
σύγχρονων επιταγών αλλά και μίας μεγάλης στροφής των ελληνικών αρχών προς την
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, κάτι που απορρέει από το γενικότερο κλίμα στο
εκπαιδευτικό σύστημα, επιχειρείται η σύσταση σχολικών συνεταιρισμών στα Ειδικά
Σχολεία. Αυτό σημαίνει πως ο συνεταιρισμός ξεπερνά τα όρια της γενικής
εκπαίδευσης και γίνεται μέσο για βελτίωση των εκπαιδευτικών πραγμάτων και στην
Ειδική Αγωγή και δεν είναι καθόλου απίθανο να δούμε και σχολικές εφημερίδες υπό
την επιμέλεια μαθητών Ειδικών Σχολείων, πράγμα που θα σημαίνει πραγματική
εξέλιξη του θεσμού αυτού. Ακόμη, η παιδαγωγική αξία του μαθητικού εντύπου θα
ενισχυθεί, καθώς μέσα από τέτοιες δημιουργίες δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές
να επικοινωνούν. Η σχολική εφημερίδα, επομένως, είναι μία δραστηριότητα στα
πλαίσια της συλλογικότητας και για αυτό δεν διαχωρίζεται νομοθετικά από τις
μαθητικές κοινότητες και από τους σχολικούς συνεταιρισμούς.

ΚΕΦ. 2: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
2.1.Παιδαγωγικές θεωρίες- αρχές προσέγγισης της σχολικής
εφημερίδας
Κριτική Παιδαγωγική- Σελεστέν Φρενέ: Η βασικότερη αναφορά στο τυπογραφείο του
σχολείου και στην έκδοση σχολικής εφημερίδας συναντάται στην Παιδαγωγική του
Σελεστέν Φρενέ (Freneit). Ο Freneit ήταν Γάλλος παιδαγωγός και μεταρρυθμιστής,
είναι γνωστός για το βιβλίο του «Το σχολείο του λαού» και την ταινία του Jean- Paul
Sanois «Σκασιαρχείο» (Κατσιμάρδου, 2005). Η παιδαγωγική του Freneit συναντά την
Κριτική Παιδαγωγική ένα ρεύμα που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1980.
Με βάση την Κριτική Παιδαγωγική οι δάσκαλοι και οι μαθητές μπορούν εργαστούν
κριτικά ώστε να αλλάξουν είτε σε μικρό είτε σε μεγάλο βαθμό την πραγματικότητα
που τους περιβάλλει, σκοπός είναι η δημιουργία κοινωνικής συνείδησης
(Κατσιμάρδου, 2005). Σύμφωνα με τον Freneit οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από την
εμπειρία, τη λεγόμενη «ψηλαφητή διερεύνηση», πράγμα που σημαίνει ότι το σχολείο
πρέπει να είναι παιδοκεντρικό. Πιο αναλυτικά, οι μαθητές αποτελούν μέλη της
κοινότητας, για αυτό και πρωταρχική μέριμνα της εκπαίδευσης είναι η υγεία και η
ορμή του ατόμου και η επιμονή στις δημιουργικές δυνάμεις του, ενώ σημαντική
παράμετρος είναι και ο πλούτος του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (Φρενέ, 1977).
Όλα αυτά σύμφωνα με τον Φρενέ μπορούν να πραγματωθούν στο σχολείο μέσα από
την τυπογραφία, η οποία κυριαρχεί τον 20ο αιώνα. Για αυτόν, λοιπόν, η μόρφωση
βγαίνει μέσα από τη ζωή, την οποία οι μαθητές καλούνται να βελτιώσουν.
Η μαθητική εφημερίδα προσφέρει ένα σημαντικό πεδίο για να μάθουν οι μαθητές
μέσα από την εργασία και την εμπειρία, αλλά και να εξετάζουν την κοινοτική ζωή
(Φρενέ, 1997). Η συναδελφικότητα που καλούνται οι μαθητές να αναπτύξουν ευνοεί
την επικοινωνία και ανοίγει την πόρτα του σχολείου στα ενδιαφέροντα, τις
ευαισθησίες και την φιλία, το παιδί μπαίνει με όλη του την καρδιά στο σχολείο
(Φρενέ, 1977). Η σχολική ζωή, επομένως, συγκεντρώνεται στο κείμενο του
τυπογραφείου και δημοσιεύεται στην σχολική εφημερίδα. Οι μαθητές διαβάζουν τα
κείμενα που έγραψαν ελεύθερα και μόνοι τους είτε σε ομάδες είτε στο σχολείο είτε
στο σπίτι. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται σύνολα ενδιαφέροντος, ενώ τα
παιδαγωγικά πλεονεκτήματα της ελεύθερης και αυθόρμητης σύνταξης κειμένων
ενισχύονται μέσα από τη σχολική εφημερίδα. Εδώ έχουμε μία ψυχική απελευθέρωση
των μαθητών αλλά και την καλλιέργεια φιλολογικής και καλλιτεχνικής μορφής της
εφημερίδας.
Ο Φρενέ υποστήριζε το «σχολείο του λαού», της δημοκρατίας και θεωρούσε
επομένως την σχολική εφημερίδα ένα μεγάλο βήμα προς αυτό το σχολείο, καθώς έτσι
οι μαθητές έμπαιναν στη διαδικασία να συζητήσουν, να προτείνουν, να κάνουν
σχέδια με ενδιαφέρον. Για αυτό το λόγο προτείνει και τη δημιουργία εφημερίδας
μέσα στα πλαίσια του θεσμού του Σχολικού Συνεταιρισμού. Είναι αυτός που θα
προτείνει την οργάνωση των μαθητών όχι σε μία τυπική ομάδα, αλλά σε μία
πραγματική κοινότητα παιδιών, ικανή να διοικήσει σχεδόν απόλυτα τη σχολική ζωή

(Φρενέ, 1977). Υιοθετεί ακόμη την πρακτική του ελεύθερου κειμένου επίσημα, ενώ
μέσα από τη λειτουργία του σχολικού συνεταιρισμού προτείνει και άλλες
δραστηριότητες όπως το σχολικό κήπο και τη βιβλιοθήκη του σχολείου. Στο έργο του
Φρενέ μπορούμε να διακρίνουμε και ορισμένες παιδαγωγικές σταθερές σχετικά με
την σχολική εφημερίδα και το Σχολικό Συνεταιρισμό. Αναλυτικότερα, είναι πολύ
θετικό το παιδί να γράφει με ευχαρίστηση για ένα θέμα που το ενδιαφέρει, ενώ
μπορεί να αυτενεργήσει με την τύπωση, τον σχεδιασμό και τη ζωγραφική. Η
εκπαίδευση βασίζεται στην εμπειρία και η εργασία στον σχολικό συνεταιρισμό δεν
είναι ίδια για όλους, αντίθετα ο καθένας διατηρεί την προσωπικότητα του και
προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει στην υπηρεσία της κοινότητας (Φρενέ, 1997).
Συνοψίζοντας, οι παιδαγωγικές αρχές του Φρενέ μπορούν να περιγραφούν ως εξής: α.
συνεργασία και πολιτειότητα, β. κοινοτική, συνεταιριστική οργάνωση της σχολικής
ζωής, γ. ελεύθερη έκφραση- επικοινωνία, δ. φυσική μέθοδος μάθησης, ε. έρευνα,
πειραματικός φηλαφισμός, στ. σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία και την τοπική
κοινότητα (Φρενέ, 1977· Κατσιμάρδου, 2005). Η ελεύθερη έκφραση και η
επικοινωνία μεταξύ των μαθητών γίνεται πραγματικότητα μέσα από τα σχολικά
έντυπα, όπου οι μαθητές δημοσιεύουν το έργο τους και αναπτύσσουν κοινωνικές και
συναισθηματικές δεξιότητες.
Κοινωνικές θεωρίες μάθησης: Είναι απαραίτητο να αναφέρουμε εδώ ότι η έκδοση της
σχολικής εφημερίδας μπορεί να προσεγγιστεί και με τη θεωρία του κοινωνικού
κονστρουκτιβισμού. Ο Vygotsky (1978) υποστηρίζει ότι η γνώση είναι κοινωνικά
προσδιορισμένη και η σχολική μάθηση είναι μία επικοινωνιακή διαδραστική
δραστηριότητα που παρέχει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές μια ευκαιρία συνεργασίας,
διαπραγμάτευσης και αμοιβαίας κατανόησης. Οι συνεργατικές μέθοδοι και
δραστηριότητες έχουν ως αποτέλεσμα υψηλή παραγωγικότητα και επίδοση, ενώ οι
μαθητές νιώθουν αυτοεκτίμηση (Βόντσα, 2010). Επομένως, η οικοδόμηση της νέας
γνώσης πάνω στις προϋπάρχουσες δομές σε ένα κοινωνικό πλαίσιο είναι μία βασική
θεωρία που στηρίζει τις πρακτικές της σχολικής εφημερίδας. Είναι σημαντικό ότι οι
μαθητές μαθαίνουν με ομαδοσυνεργατικό τρόπο ενεργοποιώντας την προϋπάρχουσα
γνώση τους με σκοπό να ερευνήσουν και να συγγράψουν για τη σχολική εφημερίδα.
Σύμφωνα με τον Bandura(1963) η μάθηση είναι κοινωνική, οι μαθητές μαθαίνουν
μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και εδώ φαίνεται η σημασία της εργασίας σε
ομάδες και η οικοδόμηση της γνώσης μέσα στο περιβάλλον. Ο Bandura (1986)
υποστήριζε ότι οι άνθρωποι που αισθάνονται αποτελεσματικοί ωθούνται από τα
εμπόδια για μεγαλύτερη προσπάθεια και νιώθουν ικανοί να λύνουν διλήμματα,
αντιπαραβάλουν τους εαυτούς τους με τους ανθρώπους που θεωρούν
αναποτελεσματικούς (Burns, 2004).
Ανοιχτή Παιδαγωγική- Ποσλάνιεκ: Επομένως, η εργασία στη σχολική εφημερίδα
ανταποκρίνεται στα ζητούμενα που θέτουν σημαντικές θεωρίες μάθησης. Μέσα σε
όλα αυτά έχουν αναδειχτεί διδακτικές μέθοδοι και παιδαγωγικές θεωρίες που
στηρίζουν την πρακτική της σχολικής εφημερίδας. Ειδικότερα, ο Ποσλάνιεκ μιλά για
την κοινωνική ευθύνη του μαθητή μέσα από τις «εμψυχώσεις». Αυτό σημαίνει ότι οι

μαθητές καλούνται να κάνουν δραστηριότητες που συνδυάζουν την απόλαυση και το
κοινωνικό πρόγραμμα με την αναγκαιότητα για εμβάθυνση στην ανάγνωση της
εφημερίδας από πολλές διαφορετικές γωνίες. Το πρώτο βήμα είναι να βρεθεί ένα
κέντρο ενδιαφέροντος που να συναρπάζει το μαθητή, να του διεγείρει την περιέργεια,
έτσι η έρευνα στη βιβλιοθήκη να είναι επακόλουθη. Οι δραστηριότητες που
προκαλούν ενδιαφέρον μπορούν να απορροφήσουν τα παιδιά και να τα στρέψουν
προς το διάβασμα. Οι μαθητές είναι ελεύθεροι να διαλέξουν αν θα συμμετέχουν στις
εμψυχώσεις ευθύνης ή όχι. Έχουμε, λοιπόν, μία εκούσια στράτευση των παιδιών σε
μία προτεινόμενη δραστηριότητα, όπως είναι η συγγραφή στη σχολική εφημερίδα
(Πολάσνιεκ, 1991). Όταν ο μαθητής συμμετέχει, έχουμε την έννοια του
εγκοινωνισμού, δηλαδή φέρνουμε την κοινωνία μέσα στο σχολείο. Πιο αναλυτικά,
μέσα στο σχολικό σύστημα δύσκολα μπορεί να αναλάβει κανείς μία αληθινή ευθύνη,
όταν όμως αλλάζει το σύνολο της παιδαγωγικής στο εσωτερικό μιας τάξης και
βγούμε έξω από τα όρια του σχολικού χώρου, τότε οι μαθητές αναλαμβάνουν ευθύνες
που προσιδιάζουν σε ρόλους της κοινωνίας. Μέσα στο πλαίσιο αυτής της Ανοιχτής
Παιδαγωγικής εκδίδονται οι σχολικές εφημερίδες και δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά
να εκφραστούν και να μιλήσουν με ενθουσιασμό για τα ενδιαφέροντα αλλά και τα
αναγνώσματά τους. Οι μαθητές με αυτόν τον τρόπο απολαμβάνουν την ανάγνωση και
μοιράζονται με τους συμμαθητές τους την απόλαυση αυτή. Η αρχή του
επικοινωνιακού αυτού κειμένου που περιγράφει ο Ποσλάνιεκ δυναμώνει το αίσθημα
κοινωνικής ευθύνης των μαθητών και τους φέρνει σε επαφή με τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης, ενώ διαφαίνεται και ο κοινωνικός αντίκτυπος των ενεργειών τους
(Ποσλάνιεκ, 1991). Οι παιδαγωγικές προτάσεις του Ποσλάνιεκ είναι μέρος της
Κοινωνικής και Κριτικής Παιδαγωγικής.
Αρχή Επίλυσης Προβλήματος: Η διδακτική μέθοδος της Αρχής Επίλυσης
Προβλήματος (Problem- based learning) διατρέχει την πρακτική της σχολικής
εφημερίδας. Η Επίλυση Προβλήματος είναι μία διδακτική μέθοδος που έχει τις
απαρχές της στο «Σχολείο Εργασίας» του Dewey και υποστηρίζει τη μάθηση
βασισμένη στην επίλυση προβλήματος. Η μέθοδος αυτή υιοθετείται στην
επαγγελματική εκπαίδευση το 1980, ενώ ως παιδαγωγική πρακτική χρησιμοποιείται
στη διδασκαλία πολλών επιστημών όπως και της Δημοσιογραφίας (Burns, 2004). Η
Επίλυση προβλήματος είναι μία μαθητοκεντρική μέθοδος όπου οι μαθητές δουλεύουν
ομαδικά ενώ ο δάσκαλος είναι οδηγητής. Η Αρχή Επίλυσης Προβλήματος φέρνει
τους μαθητές σε επαφή με «αυθεντικές καταστάσεις» προβλημάτων (Robie, 2006). Η
δημοσιογραφία είναι πεδίο εφαρμογής της Επίλυσης Προβλήματος, για αυτό και η
πρακτική της σχολικής εφημερίδας πλαισιώνεται από αυτή τη μέθοδο. Οι μαθητές
καλούνται να δώσουν τη λύση σε διάφορα προβλήματα, είτε πρακτικά και γνωστικά
σχετικά με την εφημερίδα, αλλά έρχονται και σε επαφή με τα προβλήματα της
κοινωνίας για τα οποία πρέπει να βρουν λύση ή να εξετάσουν τις προτεινόμενες
λύσεις. Σε αυτό το σημείο έχουμε προσομοίωση με τις πραγματικές καταστάσεις
προβλημάτων και οι μαθητές εμπλέκονται για να βρουν λύση σε προβλήματα
(Meadows, 1997). Η μάθηση μέσω της Αρχής Επίλυσης Προβλήματος μπορεί να
ενισχυθεί μέσω της σχολικής εφημερίδας, καθώς οι μαθητές γίνονται μικροί

δημοσιογράφοι. Η ουσία της Επίλυσης Προβλήματος βρίσκεται στο ότι η
προϋπάρχουσα γνώση εφαρμόζεται στο πρόβλημα με σκοπό να βρούμε λύση,
ενσωματώνουμε τη θεωρία και τη πράξη, ενώ μέσω της δράσης επέρχεται και η
κατανόηση της νέας γνώσης που θα αποκτηθεί μέσα από τη λύση (Meadows, 1997).
Σύμφωνα με τον Burns (1999) η Αρχή Επίλυσης Προβλήματος ανήκει στις
δημοκρατικές πρακτικές διδασκαλίας, μέσα από τη «δημοσιογραφική» δουλειά στη
σχολική εφημερίδα διερευνάται ο ρόλος της δημοσιογραφίας στην επιρροή των ιδεών
στην κοινωνία. Οι μαθητές διαβάζουν από πολλές πηγές με σκοπό την εξεύρεση
λύσης και έτσι αποκτούν πραγματικές εμπειρίες και αναλύουν νέες καταστάσεις. Με
αυτόν τον τρόπο ο καθένας δημιουργεί την άποψή του και μέσα στις συζητήσεις των
ομάδων έχουμε αντιπαραθέσεις και διάλογο. Όλα αυτά προετοιμάζουν τους μαθητές
για την πραγματική ζωή και τους ασκούν στην κριτική και δημιουργική σκέψη
(Barell, 1995). Οι μαθητές προτιμούν την Αρχή Επίλυσης Προβλήματος από τις
παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και η σχολική εφημερίδα είναι ένα πλούσιο σε
ευκαιρίες περιβάλλον εφαρμογής της (Burns, 1999).
Learning by discovery: Η Επίλυση Προβλήματος συνδέεται και με τη μέθοδο της
μάθησης μέσα από την ανακάλυψη (learning by discovery). Σύμφωνα με τον
Meadows (1997) η μέθοδος έχει τις απαρχές της στον Πλάτωνα και υιοθετήθηκε
επίσημα από το Πανεπιστήμιο του Harvard και επιστήμονες υγείας στις ΗΠΑ το
1950. Στην Αυστραλία υιοθετήθηκε τη δεκαετία του 1990 στις σχολές της
Δημοσιογραφίας με σκοπό την κάλυψη του διαπολιτισμικού τύπου (Robie, 2006).
Η μέθοδος learning by discovery συνδέεται με την Επίλυση Προβλήματος, διότι οι
μαθητές πρέπει να διερευνήσουν μέσα σε διαφορετικές πηγές για να βρουν τη λύση
όχι μόνο σε πρακτικά θέματα αλλά και σε θέματα που απασχολούν τα κείμενά τους.
Η διδασκαλία και η μάθηση βασίζονται στον «πραγματικό κόσμο» των δομημένων
προβλημάτων. Η ανακάλυψη και διερεύνηση γίνεται σε πηγές μέσα σε ένα
πραγματικό περιβάλλον. Μέσα από την εφημερίδα αναπτύσσονται μαθησιακές
δεξιότητες ζωής και με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μπορούν να εφαρμόσουν τη
γνώση και την αντίληψή τους σε νέες καταστάσεις (Robie, 2006). Η θεωρία της
μάθησης μέσω της εμπειρίας και της ενεργούς μάθησης είναι άλλη μία θεωρία που
μπορεί να στηρίξει μαθησιακά τη χρήση της σχολικής εφημερίδας. Οι μαθητές δρουν
μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο και εξερευνούν περιπτώσεις με αυξημένη
πολυπλοκότητα, που αντικατοπτρίζουν τον πραγματικό κόσμο και καλούνται να
εκφραστούν για αυτές δημόσια στη σχολική εφημερίδα. Έτσι, μαθαίνουν σε
πραγματικές συνθήκες, μέσα στις οποίες παράγουν έργο και σκέψη (think in action).
Η εμπειρία από μόνη της, λοιπόν, δεν αρκεί, είναι σημαντικό ότι την μοιράζονται
μέσα από τη σχολική εφημερίδα και με αυτό τον τρόπο πραγματώνεται η παραδοχή
“learning by doing but not learning alone”, δηλαδή μάθηση μέσω εμπειρίας αλλά όχι
ο καθένας μόνος του (Burns, 2004).
Βιωματική μάθηση: Η βιωματική μάθηση, δηλαδή, η αναπαράσταση πραγματικών
καταστάσεων και η απόκτηση δεξιοτήτων ζωής μέσα σε πραγματικά περιβάλλοντα
γίνεται πραγματικότητα μέσα από τη δημιουργία σχολικής εφημερίδας. Η πρακτική

της σχολικής εφημερίδας εφαρμόζεται επομένως με βάση ορισμένες παιδαγωγικές
αρχές που προκύπτουν από τη μελέτη των παραπάνω θεωριών. Αρχικά, είναι
σημαντικό να έχουμε μια στροφή σε παιδοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας, πράγμα που
σημαίνει ότι οι μαθητές έχουν πρωτοβουλία, ενώ το περιβάλλον μάθησης δεν είναι
ανταγωνιστικό αλλά συνεργατικό. Η αρχή της ομαδικής ζωής και το πνεύμα
συνεργασίας που πρέπει να διακατέχει την εκπαιδευτική διαδικασία προωθεί τις
συνεργατικές δραστηριότητες όπως η έκδοση της σχολικής εφημερίδας, ενώ ενισχύει
την ανάληψη ευθύνης από τους μαθητές ενσωματώνοντας στις ομάδες και μαθητές με
χαμηλές επιδόσεις και προβλήματα συμπεριφοράς. (Βόντσα, 2010).
Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Η αγωγή του χαρακτήρα και της προσωπικότητας
φανερώνει την αρχή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, καθώς ο εκπαιδευτικός
μέσα από τη σχολική εφημερίδα μπορεί να γνωρίσει τους μαθητές του καλύτερα και
εντοπίσει τις διαφορές ανάμεσα τους. Μέσα από μία προσεκτική μελέτη της σχολικής
εφημερίδας αναδεικνύονται τα διαφορετικά στυλ μάθησης αλλά και είμαστε σε θέση
να κάνουμε διαπιστώσεις σχετικά με την επιρροή του φύλου στην επιλογή των
θεμάτων και της έκφρασης (Βόντσα, 2010). Η Επικοινωνιακή προσέγγιση της
γλώσσας είναι μία αρχή της σχολικής εφημερίδας. Οι μαθητές γράφουν άρθρα
ενταγμένα μέσα σε ένα συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο σε πραγματικές
συνθήκες και απευθύνονται σε ένα προσδιορισμένο αναγνωστικό κοινό. Ο
χαρακτήρας της επικοινωνίας είναι πολυτροπικός, καθώς υπάρχει η χρήση εικόνας
και συμβόλου πολλές φορές. Ο κριτικός γραμματισμός είναι άλλη μία έννοια που
συντρέχει τη σχολική εφημερίδα. Οι μαθητές καλούνται να διαλέξουν πληροφορίες
από διάφορες πηγές, να τις αξιολογήσουν και να επιλέξουν τον τρόπο και τη σειρά
της αξιοποίησής τους στα κείμενά τους. Αυτό τους οδηγεί στο να αντιμετωπίζουν με
στοχασμό και σκέψη τα γραπτά κείμενα και να προσπαθούν να εντοπίσουν και το
μεταγλωσσικό μήνυμα (Δημητριάδου, 2014).
Νέες Τεχνολογίες- Διαθεματικότητα: Η χρήση Νέων Τεχνολογιών είναι ένα ζητούμενο
στην εκπαίδευση, καθώς βιώνουμε την εποχή των πολυμέσων και της εικόνας,
επομένως, η σχολική εφημερίδα στηρίζεται και σε αυτή την αρχή και προσφέρει ένα
μοναδικό περιβάλλον εποικοδομητικής αξιοποίησης της τεχνολογίας, όπως η χρήση
του κειμενογράφου και η επεξεργασία εικόνας. Η διαθεματικότητα σχετίζεται άμεσα
με τις εποικοδομητικές θεωρίες μάθησης και βρίσκει εφαρμογή στην σχολική
εφημερίδα. Η ολιστική αυτή προσέγγιση της γνώσης ενισχύει γνωστικά και
συναισθηματικά τους μαθητές, ενώ η εφημερίδα προσφέρει πεδίο για πολυεπίπεδη
μελέτη των θεμάτων. Η μάθηση συνδέεται όμως και με το πολιτισμικό και κοινωνικό
περιβάλλον, για αυτό και είναι σημαντική η σύνδεση του σχολείου με την τοπική
κοινωνία. Η σχολική κοινότητα είναι μέρος αυτής της ευρύτερης τοπικής κοινότητας,
ενώ υπάρχει μεταξύ τους διαρκής σχέση αλληλεπίδρασης, για αυτό μέσω της
σχολικής εφημερίδας πραγματοποιείται το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία
(Βόντσα, 2010).

2.2.Σύνδεση με το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ
Στόχος της εκπαίδευσης σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ (2003) είναι η καλλιέργεια
δεξιοτήτων και η ανάδειξη ενδιαφερόντων των μαθητών/τριων. Ο μαθητής μαθαίνει
πώς να πράττει σε διάφορες καταστάσεις και μπορεί να εφαρμόσει τη γνώση και στην
μετέπειτα ζωή του (Βαλσαμίδου, 2010). Οι σχολικές εφημερίδες επομένως αποτελούν
χώρο που επιτελούνται επιτυχώς οι στόχοι του ΔΕΠΠΣ και του ΑΠΣ. Πιο αναλυτικά,
μέσα από την έκδοση σχολικής εφημερίδας ασκούνται δεξιότητες επικοινωνίας, ενώ
οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τη χρήση ποικίλων πηγών και εργαλείων
πληροφόρησης, πράγμα που ενισχύει την απόκτηση δεξιοτήτων. Είναι σημαντικό να
αναφέρουμε την συνεργασία που απαιτείται για την έκδοση της σχολικής εφημερίδας.
Η διαθεματικότητα που διατρέχει μία τέτοια πρακτική είναι σύμφωνη με τις επιταγές
του ΔΕΠΠΣ αλλά και του Νέου Προγράμματος Σπουδών (2011). Οι μαθητές μέσα
από την εφημερίδα αποκτούν την ικανότητα επίλυσης προβλήματος, ενώ
πραγματοποιούν κριτική επεξεργασία των πηγών και μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν.
Όλα αυτά οδηγούν σε μεταγνωστικές δεξιότητες, σε κριτική ικανότητα. Η εφημερίδα
ακόμη μπορεί να είναι ένα πολυτροπικό κείμενο είτε με τη χρήση εικόνας είτε σε
ψηφιακή μορφή σε κάποια ιστοσελίδα. Οι μαθητές μαθαίνουν αξίες και ηθικά
νοήματα μέσα από τη σχολική εφημερίδα, οι οποία αποτελεί μέσο επικοινωνίας και
ενημέρωσης. Για αυτό το λόγο πρέπει να θεωρήσουμε τις σχολικές εφημερίδες στόχο
και αποτέλεσμα του ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ (Βαλσαμίδου, 2010).
Η σχέση της εφημερίδας με το αναλυτικό πρόγραμμα γίνεται φανερή και από τη
θεματολογία της, αλλά και από την εξάσκηση ικανοτήτων- στόχων του Αναλυτικού
Προγράμματος. Πιο ειδικά, σε έρευνα της Βαλσαμίδου (2010) που
πραγματοποιήθηκε σε σχολικές εφημερίδες διάφορων ελληνικών σχολείων, ανάμεσά
τους και τα «Φτερουγίσματα» της Φλώρινας, γίνεται φανερό ότι τα δημοσιεύματα
των μαθητών συμπλέουν με τις γνωστικές περιοχές που περιγράφονται στο ΔΕΠΠΣΑΠΣ, αλλά και οι μαθητές έρχονται σε επαφή και χρησιμοποιούν ποικίλες μορφές
δημοσιογραφικού λόγου (Βαλσαμίδου, 2010).
Όσον αφορά τη χρήση των σχεδίων εργασίας (project) που συνιστώνται από το
ΔΕΠΠΣ, η σχολική εφημερίδα όταν οργανώνεται ανάλογα μπορεί να αποτελέσει ένα
σχέδιο εργασίας με παιδαγωγικούς και μαθησιακούς στόχους που θα συμπλέουν με
το αναλυτικό πρόγραμμα αλλά και θα ανοίγουν το σχολείο στην κοινωνία, όμως
ακόμη και τα σχέδια εργασίας που εφαρμόζονται στο σχολείο δημοσιεύονται στη
σχολική εφημερίδα και αποτελούν κίνητρο και για τους μαθητές να συμμετέχουν
ενεργά και για τους εκπαιδευτικούς να τα αξιοποιήσουν με σωστό σχεδιασμό και
μελέτη (Λάχλου, 2014 · Χριστοδούλου, 2007).

2.3.Γνωστικές περιοχές αξιοποίησης της σχολικής εφημερίδας
Όπως διαπιστώσαμε υπάρχει σημαντικός βαθμός σύνδεσης της σχολικής εφημερίδας
με το αναλυτικό πρόγραμμα, πράγμα που σημαίνει ότι μέσα από την έκδοση οι
μαθητές ασκούνται σε ικανότητες και γνώσεις που είναι ζητούμενα αυτού του
προγράμματος. Η εφημερίδα είναι ένα μέσο επικοινωνίας και εφαρμογής των
στρατηγικών και δεξιοτήτων του προφορικού και γραπτού λόγου. Όσον αφορά τη

δεινότητα και την απόκτηση της δομής της Γλώσσας η εφημερίδα προσφέρει
σημαντικό πεδίο. Πιο ειδικά, οι μαθητές προσπαθούν να γράψουν κείμενα με σκοπό
την ελεύθερη έκφραση και η ενασχόλησή τους αυτή τους κάνει να αφιερώνουν
πραγματικό χρόνο στη σωστή χρήση της γλώσσας αναδεικνύοντας στρατηγικές όπως
η σιωπηρή ανάγνωση, η υπογράμμιση των σημαντικών στοιχείων και η αξιοποίηση
των παρακειμενικών στοιχείων (Φρενέ, 1977). Ο επικοινωνιακός λόγος απαιτεί την
εξάσκηση δεξιοτήτων όπως η παρατήρηση και η περιγραφή. Οι μαθητές ψάχνοντας
και γράφοντας για τα κείμενά τους αποκτούν νέο λεξιλόγιο, αναστοχάζονται και
αξιολογούν την πληροφορία, διαδικασίες που ενισχύουν τον κριτικό γραμματισμό,
έννοια και δεξιότητα απαραίτητη τη σύγχρονη εποχή της πληροφορίας και του
διαδικτύου.
Το μάθημα της Ιστορίας αποκτά ένα δικό του νόημα μέσα από τη δημοσίευση
απόψεων στη σχολική εφημερίδα. Οι μαθητές μπορούν να απαντήσουν μέσα από τη
μελέτη και τα κείμενά τους σε ιστορικά ερωτήματα και να αξιοποιήσουν εξωσχολικές
πηγές συγκρίνοντας τις με το βιβλίο. Ακόμη, είναι σημαντικό να εξετάσουν τα
υπολείμματα του παρελθόντος και να δουν με ποιο τρόπο μπορούν αυτά να
αξιοποιηθούν στο παρόν για τη μελέτη αυτού του παρελθόντος.
Η εφημερίδα όμως δεν είναι μόνο ένα εργαλείο για τις Θεωρητικές επιστήμες, αλλά
προσφέρει πολλά και στην εξάσκηση ικανοτήτων και γνώσεων και στις θετικές
επιστήμες. Αναλυτικότερα, οι μαθητές κάνουν μαθηματικούς υπολογισμούς όσον
αφορά την οικονομική διαχείριση της εφημερίδας και πρέπει να είναι σε θέση να
υπολογίσουν τον αριθμό των αντιτύπων ανάλογα με τη ζήτηση, ενώ να αξιολογήσουν
αντικειμενικά το αντίτιμο που θα έχει το τεύχος, αν έχει ή την ετήσια συνδρομή
(Φρενέ, 1977). Στο πεδίο των Μαθηματικών είναι σημαντικό ότι έχουμε μία
βιωματική προσέγγιση καθώς οι μαθητές υπολογίζουν για λύσουν πραγματικά
προβλήματα. Η Φυσική είναι μία περιοχή όπου μέσω της εφημερίδας οι μαθητές
μπορούν να βρουν επιπλέον γνωστικό υλικό για την πανίδα και τη χλωρίδα της
περιοχής τους αλλά και του πλανήτη. Μπορούν να έρθουν σε επαφή με νέες
επιστημονικές γνώσεις και ανακαλύψεις, αλλά και να παρακολουθήσουν την εξέλιξη
της επιστήμης. Πολλές φορές περιγράφουν πειράματα που έκαναν στην τάξη,
κάνοντας αναστοχασμό στις συνθήκες.
Η εφημερίδα μπορεί να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε περιβαλλοντικά και
οικολογικά θέματα, αλλά και να τους φέρει σε επαφή με εναλλακτικές μορφές
ενέργειας και με την σημασία της ορθής χρήσης της επιστήμης (Παπαδοπούλου,
2012). Στο μάθημα της Γεωγραφίας και πάλι έχουμε ένα πλούσιο σε ευκαιρίες
περιβάλλον. Οι μαθητές εντοπίζουν τη γεωγραφική θέση άγνωστων περιοχών αλλά
και είναι σε θέση να κατανοήσουν τη σημασία που διαδραματίζει το κλίμα και η θέση
στην παραγωγή, την οικονομία και τον πολιτισμό περιοχών της Ελλάδας και της Γης
(Βαμβουκλή & Δημητριάδου, 2005). Τα παράξενα μέρη στον κόσμο περιγράφονται
στη εφημερίδα από τους ίδιους τους μαθητές αλλά και τα ελληνικά μέρη.
Η εφημερίδα όμως είναι ένα πεδίο εφαρμογής των εννοιών του μαθήματος της
Αγωγής του Πολίτη ή Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Η διαπίστωση αυτή δεν

είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί, καθώς η εφημερίδα σαν θεσμός της κοινωνίας είναι
ένα μέσο έκφρασης και ενημέρωσης των πολιτών και αντικατοπτρίζει το βαθμό της
δημοκρατίας κάθε κοινωνίας. Η ελεύθερη έκφραση των μαθητών μέσα από την
εφημερίδα ενισχύει τις δημοκρατικές διαδικασίες στο σχολείο και δημιουργεί
συνθήκες κοινωνικής οργάνωσης. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται την ευθύνη του
δημοσιογραφικού λόγου στην κοινωνία και αποκτούν θετική αλλά και κριτική στάση
απέναντι στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Το μάθημα των Θρησκευτικών ενισχύεται διδακτικά μέσα από την αξιοποίηση της
σχολικής εφημερίδας. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές γνωρίζουν σε βάθος τις
Χριστιανικές γιορτές και την πνευματική σημασία τους, όπως και τα ήθη και τα έθιμα
της Ορθοδοξίας, τις παραδόσεις του λαού μας. Ακόμη, όμως οι μαθητές μπορούν να
έρθουν σε επαφή με κοινωνικά θέματα που ανακύπτουν από τα Θρησκευτικά, όπως η
ορθόδοξη ιεραποστολή και η αλληλοβοήθεια των ανθρώπων. Η εφημερίδα αποτελεί,
επίσης, ένα πρόσφορο έδαφος για να γνωρίσουν οι μαθητές και άλλες θρησκείες,
έθιμα και παραδόσεις και με αυτόν τον τρόπο να μάθουν να αποδέχονται τη
διαφορετικότητα και να προσεγγίζουν την έννοια της πολυπολιτισμικότητας. Μέσα
από το σχολικό έντυπο είναι δυνατόν να γνωρίσουν τη θρησκεία σε βάθος και όχι να
κάνουν μια απλή απομνημόνευση στοιχείων (Βαμβουκλή & Δημητριάδου, 2005).

2.4.Στόχοι της σχολικής εφημερίδας
Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι ο εκπαιδευτικός είναι ο
μέντορας και ο συντονιστής της διαδικασίας δημιουργίας της σχολικής εφημερίδας,
μία δραστηριότητα την οποία πρέπει να έχει σχεδιάσει ώστε να έχει μαθησιακά
ωφέλιμους στόχους. Κεντρικός στόχος του εκπαιδευτικού που έχει την ευθύνη της
εφημερίδας είναι η εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία συγγραφής και έκδοσης
ενός μαθητικού εντύπου που θα καταγράψει τη ζωή τους στη σχολική αίθουσα
διδασκαλίας και η δημιουργική έκφραση, η κινητοποίηση της προσωπικότητας τους
από πολλές πλευρές (Παπαδοπούλου, 2012). Σκοπός, ακόμη είναι να προβάλλει τις
δράσεις της σχολικής ομάδας και να ωθήσει τους μαθητές στην ορθή γραπτή
έκφραση (Δερεδάκης, 2008).
Η σχολική εφημερίδα στοχεύει στην αισθητική αγωγή των μαθητών μέσα από την
ανάγκη για όμορφη εμφάνιση των κειμένων τους αλλά και την χρήση εικόνας. Οι
μαθητές ακόμη εισάγονται στις Νέες Τεχνολογίες καθώς μπορούν να δημιουργήσουν
έγγραφα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στόχος, επίσης, είναι η θετική στάση
απέναντι στο σχολείο, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ουσιαστική
επικοινωνία των μαθητών με το δάσκαλο, αλλά και από την ψυχαγωγία και την
ελευθερία που προσφέρει η σχολική εφημερίδα.
Η νοητική ανάπτυξη των μαθητών είναι ένας στόχος της εφημερίδας, διότι μέσα από
τη διαθεματική προσέγγιση και την έρευνα ενεργοποιούνται γνωστικές λειτουργίες
και ενισχύεται η κριτική και δημιουργική σκέψη. Η ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη
πρέπει να είναι προτεραιότητα όταν σχεδιάζουμε τους στόχους της σχολικής
εφημερίδας. Οι μαθητές εκφράζουν τα συναισθήματά τους και προσπαθούν να τα
διαχειριστούν σε συνθήκες ομαδικής εργασίας, πράγμα που τους οδηγεί στη

συναισθηματική αντίληψη αλλά και στην αυτοεκτίμηση και την αξιοποίηση των
ικανοτήτων τους.
Η εφημερίδα αποτελεί παράγοντα της ομαδικής ζωής και στόχος της είναι η
καλλιέργεια της συνεργασίας. Οι μαθητές αισθάνονται μία ενωμένη ομάδα που έχει
το δικό της μέσο έκφρασης και ο καθένας αναλαμβάνει ένα ρόλο και προσφέρει τις
υπηρεσίες του. Οι διαπροσωπικές σχέσεις ενισχύονται και οι μαθητές μπαίνουν στη
διαδικασία να επιλύουν τις διαφορές τους μέσα από το διάλογο και τη συζήτηση.
Στόχος, επίσης, είναι να αναλάβουν οι ίδιοι οι μαθητές πρωτοβουλία και να γίνουν
υπεύθυνοι. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη λήψη αποφάσεων και την ώριμη
σκέψη, αλλά και τις συνέπειες της μη τήρησης των δεσμεύσεων για την εφημερίδα.
Ως επιμέρους, αλλά όχι λιγότερο σημαντικοί στόχοι είναι οι εξής: Αρχικά, ένα
παιδικό έντυπο είναι σημαντικό να προσβλέπει και στην ανώτερη ψυχαγωγία των
παιδιών αλλά και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Η γνωριμία με
τον πολιτισμό είναι ένα σημαντικό κομμάτι της σχολικής εφημερίδας, καθώς μέσα
από αυτήν οι μαθητές μπορούν να γνωρίσουν τα επιτεύγματα των ανθρώπων αλλά
και τις αξίες και τα ιδανικά που κυριάρχησαν σε διάφορες εποχές. Ακόμη, μπορούν
να μάθουν για τα πρόσωπα που επηρέασαν την ιστορία. Η σχολική εφημερίδα πρέπει
να στοχεύει να καταπολεμήσει τη μοναξιά των μοναχικών μαθητών, καθώς τους δίνει
την ευκαιρία να εκφραστούν και να αποκτήσουν ένα ρόλο μέσα στην τάξη. Έτσι, οι
συμμαθητές τους πλησιάζουν και τους εκτιμούν αλλά και οι ίδιοι ενεργοποιούν
λανθάνουσες κοινωνικές δεξιότητες (Δελώνης, 1993).

2.5.Μαθησιακά οφέλη από τη σχολική εφημερίδα
Η σχολική εφημερίδα όπως είδαμε είναι μία παιδαγωγική πρακτική, ένα εργαλείο
καλύτερα που προσφέρει πλούσιο περιβάλλον για την απόκτηση και την άσκηση
δεξιοτήτων, αλλά αποτελεί τη φωνή έκφρασης των μαθητών. Ως προς τη
καταλληλότητα της πρακτικής αυτής υπάρχει μία σχετική ασυμφωνία μεταξύ των
επιστημόνων της Παιδαγωγικής και της Διδακτικής Μεθοδολογίας, καθώς αρκετοί
υποστηρίζουν ότι η δημιουργία εφημερίδας είναι μία διαδικασία δύσκολη για τους
μικρούς μαθητές και δεν είναι κατάλληλη για την ηλικία τους (Βογιάννη, 2005). Η
σχολική εφημερίδα όμως αποτελεί εργαλείο κινητοποίησης των μαθητών για μάθηση
και εξερεύνηση και καθώς οι μαθητές δοκιμάζουν δυσκολίες αποκομίζουν θετικά
στοιχεία και δίνουν αξία στη γνώση (Αθανασιάδης, 1990). Οι δυσκολίες που μπορεί
να συναντήσει ο εκπαιδευτικός δεν είναι αμελητέες αλλά με μεράκι, αγάπη και
παιδαγωγικό σχεδιασμό είναι δυνατόν να ξεπεραστούν.
Πιο αναλυτικά, είναι πολύ σημαντικό να εξετάσουμε με ποιο τρόπο οι μαθητές
ωφελούνται από την έκδοση της σχολικής εφημερίδας, καθώς έτσι αποδεικνύεται η
παιδαγωγική της αξία. Αρχικά, μέσω της εφημερίδας καλύπτονται οι κοινωνικές
ανάγκες του σχολείου, το σχολείο γίνεται ένα ζωντανό κύτταρο που εργάζεται σαν
μελίσσι και έχει φωνή στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, εφόσον η εφημερίδα
παραδίδεται και σε επίσημους φορείς και κυβερνητικά στελέχη (Φρενέ,1977). Οι
τάξεις γίνονται εργαστήρια κοινωνικοποίησης, καθώς οι μαθητές προχωρούν στη
διερεύνηση και τη συλλογή ντοκουμέντων από εξωσχολικές πηγές, ενώ εκφράζονται

δημόσια και επικοινωνούν μεταξύ τους. Μέσα από την εφημερίδα είναι δυνατόν να
εξεταστεί η κοινοτική ζωή του σχολείου και να διατυπωθούν παράπονα και γνώμες,
ενώ οι μαθητές φανερώνουν τα συναισθήματά τους.
Η ελευθερία αυτή της αυθόρμητης συγγραφής κειμένων αναδεικνύει τα ενδιαφέροντα
των μαθητών και έτσι προσφέρονται εργασίες με βάση αυτά, στις οποίες μπορεί να
συμμετέχει ενεργά όλος ο μαθητικός πληθυσμός και να προσφέρει ό,τι μπορεί
(Φρενέ, 1977). Σύμφωνα και πάλι με τον Φρενέ η εικονογραφημένη αντιγραφή των
κειμένων προσφέρει μία εξαιρετική ευκαιρία στο παιδί να ξανασκέφτεται το κείμενο
της εφημερίδας και να στοχάζεται σε αυτό, έτσι ασκείται σε μεταγνωστικές
στρατηγικές κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου. Ο καθένας, επίσης,
επιφορτίζεται ανάλογα με τις ικανότητες και τις ανάγκες του και η εφημερίδα
αποτελεί μία συλλογική δραστηριότητα.
Η εφημερίδα ως ένα εργαλείο της μεθόδου της Αρχής Επίλυσης Προβλήματος δίνει
έμφαση στην αποτελεσματικότητα των διανοητικών δεξιοτήτων και της αντίληψης,
καθώς μέσα από τα προβλήματα και το «κλείσιμο εξόδων» οι μαθητές πετυχαίνουν
σε μεγάλο βαθμό τη κριτική σκέψη (Burns, 2004). Η επίλυση προβλήματος
αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση και δίνει αίσθηση πληρότητας στους μαθητές. Οι
μαθητές γνωρίζουν τι μπορούν και τι ξέρουν να κάνουν. Η εκπαίδευση στις
δημοσιογραφικές περιοχές παρέχει ένα πεδίο χρήσης κριτικού αναστοχασμού και μία
δομή όπου οι δεξιότητες λήψης απόφασης μαθαίνονται παράλληλα με τις
συγγραφικές και ερευνητικές δεξιότητες. Η δημοσιογραφία απαιτεί ενεργό μάθηση
και δημιουργική σκέψη. Ακόμη, μπορούμε να εισάγουμε τους μαθητές και στο θέμα
της ηθικής δεοντολογίας, έννοια που ενισχύει τα θετικά στη διαμόρφωση της
προσωπικότητας και τους προετοιμάζει για την επαγγελματική τους αγωνιστικότητα.
Οι μαθητές αποκτούν διανοητικές δεξιότητες και γνωστικές στρατηγικές και
διαμορφώνουν στάσεις σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα (Burns, 2004). Όταν
κάποιος μαθαίνει στην πράξη γίνεται πραγματικός γνώστης της κοινοτικής ζωής, ενώ
η γνώση δεν είναι απομονωμένη αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο δράσης. Το άτομο
δημιουργεί ένα μοναδικό σώμα γνώσεων μέσα από μία γέφυρα ανάμεσα στη θεωρία
και την πράξη και ανάμεσα στο σχολείο και στον πραγματικό κόσμο. Όλα αυτά
εξασκούν τους μαθητές στην υπευθυνότητα. Οι εφημερίδες παρέχουν δυνατότητες
για καλύτερη έκφραση και εξοικείωση με τη δημοσιογραφία, ενώ οι μαθητές
ανταλλάσσουν απόψεις μεταξύ τους και παρουσιάζουν γεγονότα από τη σχολική ζωή
(Καψάλης, 2000).
Μέσα στη σχολική εφημερίδα εκτιμούνται οι ικανότητες όλων των μαθητών. Η
σχολική εφημερίδα δημιουργεί ένα δίκτυο φυσικών ενδιαφερόντων και τονίζει την
αξία της επικοινωνίας μέσα από την εργασία που γίνεται για την έκδοσή της. Η πόρτα
του σχολείου είναι ανοιχτή και μεταφέρονται εκεί τα ενδιαφέροντα του παιδιού
(Φρενέ, 1977). Ο μαθητής δημοσιεύει στην εφημερίδα όλα όσα του αρέσουν και τα
μοιράζεται με τους συμμαθητές του. Έτσι, αποκτά ρόλο πολίτη και γνωρίζει τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Γίνεται ένα κριτικά σκεπτόμενο άτομο και
ενεργοποιεί τη σκέψη του, ερευνά και δοκιμάζει τις ιδέες του. Μέσα από τη

διαδικασία αυτή που προσφέρει αξία στην προσωπικότητα του μαθητή, εκείνος είναι
σε θέση να εκτιμήσει την εναλλακτική απόκτηση γνώσεων και να νιώσει
ευχαρίστηση, ενώ αποκτά δεξιότητες γραφής και κριτικής σκέψης, πρακτικές
δεξιότητες γραμματικής και ασκείται στους στόχους του αναλυτικού προγράμματος.
Ανταπόκριση στις ανάγκες των μαθητών: Μέσα από τη σχολική εφημερίδα μπορεί
να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα που θα καλύπτει σημαντικές ανάγκες των μαθητών
(Παπαδοπούλου, 2012). Πιο αναλυτικά, οι μαθητές ενθαρρύνονται να γράψουν για
θέματα που είναι σημαντικά για εκείνους και εφαρμόζουν τις γνώσεις τους. Ακόμη,
τα παιδιά διαβάζουν με χαρά και γράφουν για να επικοινωνήσουν με το αναγνωστικό
κοινό της εφημερίδας, μαθαίνουν νέα πράγματα με διαφορετικούς τρόπους, ενώ
δρουν και δημιουργούν νιώθοντας ικανοποίηση για το αποτέλεσμα (Χατζόπουλος και
συν., 2000). Η σχολική ζωή βελτιώνεται και αναβαθμίζεται η μαθησιακή διαδικασία,
ενώ σχολείο, τοπική κοινότητα και οικογένεια αποκτούν σημαντικό δεσμό μεταξύ
τους (Αθανασιάδης, 1990).
Τα παιδιά αποκτούν εμπιστοσύνη στην κρίση τους και φουντώνει το ενδιαφέρον τους
για το γραπτό λόγο, ενεργοποιώντας τη φαντασία τους και την παρατηρητικότητα
τους. Η εφημερίδα είναι μία μορφή εκδήλωσης της ομαδικής ζωής που βγαίνει από
την πραγματική σχολική ζωή, δίνοντας αφορμές για ανώτερο τύπο σκέψεων
(Αθανασιάδης, 1990). Οι μαθητές διοχετεύουν την ενεργητικότητα τους στην
κοινωνική ζωή και καλλιεργούν τα ιδανικά της ομαδικής ζωής.
Μέσα από τη συγγραφή αναδεικνύεται η λογοτεχνική κλίση που ενδεχομένως έχουν
ορισμένα παιδιά, ενώ μπορούν οι μαθητές να αγαπήσουν και να κατανοήσουν το
γραπτό λόγο και να έρθουν σε επαφή με πολλούς γνωστικούς τομείς. Με αυτόν τον
τρόπο νιώθουν ικανοί και παραγωγικοί και η εφημερίδα ανταποκρίνεται στις ανάγκες
τους για συνεργασία και αποτελεσματικότητα (Αλιμπέρτης, 2004· Βόντσα, 2010). Η
παραγωγικότητα αυτή είναι ομαδική και ενισχύει τη φιλία και τις διαπροσωπικές
σχέσεις, ενώ οι μαθητές μπορούν μέσα από την πράξη να κατανοήσουν ότι η
συλλογική δουλειά μπορεί να οδηγήσει σε ένα υψηλό αποτέλεσμα, καθώς κατά τη
διάρκεια της προετοιμασίας της εφημερίδας παρακινούνται από τους συμμαθητές
τους ενεργά και έρχονται σε επαφή με την έντυπη ενημέρωση και αποκτούν
εσωτερικά κίνητρα μάθησης (Δελώνης, 1987).
Σύμφωνα με τη Susan Boy- Bell η σχολική εφημερίδα συντελεί στο να
δημιουργηθούν βιωματικά περιβάλλοντα μάθησης και στην ανάπτυξη στρατηγικών
και διαπραγματευτικών δεξιοτήτων, συνδέοντας τη ζωή στο σχολείο με το
πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον (Boy- Bell, 2007 · Βογιάννη, 2005). Η ανάγκη
των μαθητών να γράφουν για ένα αληθινό αναγνωστικό κοινό ικανοποιείται διότι οι
μαθητές γράφουν πράγματα που έχουν νόημα για αυτούς και είναι σε μία μαθησιακή
εγρήγορση. Ακόμη, συναντούν σημαντικούς ανθρώπους και έχουν τη δική τους
φωνή, περνώντας από την τάξη στην είδηση (Levin, 1997 · Tanner, 2005).
Όσον αφορά την ικανοποίηση των μαθησιακών αναγκών η εφημερίδα είναι ακριβώς
ένα παιδαγωγικό εργαλείο που στηρίζεται στη διαφοροποιημένη διδασκαλία,
επομένως μέσα από αυτή δίνεται η δυνατότητα προσέγγισης της γνώσης σε όλους

τους τύπους μαθητών. Πιο αναλυτικά, οι μαθητές δεν μαθαίνουν όλοι με τον ίδιο
τρόπο, καθώς άλλοι είναι ακουστικοί, αναλυτικοί, οπτικοί και κιναισθητικοί τύποι,
ενώ πολλοί είναι οι μαθητές που συνδυάζουν διαφορετικά στυλ μάθησης. Μέσα από
την εφημερίδα δημιουργείται ένα μαθησιακό περιβάλλον με ευκαιρίες για όλους, ενώ
η εφημερίδα δεν απευθύνεται μόνο σε όσους έχουν την ταυτότητα του «καλού
μαθητή» (Felder, 2005).
Η σχολική εφημερίδα ενισχύει και τη δημοκρατία. Οι μαθητές εκφράζονται ελεύθερα
και ανταλλάσουν απόψεις με τους συμμαθητές τους, ενώ μέσα από την οργάνωση στο
συνεταιρισμό και τη λήψη αποφάσεων ασκούνται στην συμμετοχή στην κοινοτική
οργάνωση. Η εφημερίδα τους δίνει την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με πολλές
απόψεις και να αποκτήσουν την δική τους κρίση που πολλές φορές είναι διαφορετική
από του διπλανού τους. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να κάνουν μία «διαμάχη»
απόψεων με τους συμμαθητές τους και να ανταλλάξουν επιχειρήματα, ακολουθώντας
νέους γνωστικούς δρόμους για τη δόμηση της μάθησης. Η γνώση κατακτάται από
τους ίδιους, ενώ στο σχολείο ενισχύονται οι πλουραλιστικές και δημοκρατικές
πρακτικές, δίνοντας αξιοπιστία στη γνώση αλλά και ενισχύοντας τους μαθητές ως
αυριανούς δημοκρατικούς πολίτες (Burns, 1999 · Βογιάννη, 2005).
Τα παιδικά έντυπα έχουν σημαδέψει γενιές παιδιών και οι σχολικές εφημερίδες
μπορούν να εμπνεύσουν τους μαθητές και να τους οδηγήσουν στη δημιουργικότητα
μέσα από δραστηριότητες που στοχεύουν στη φιλαναγνωσία (Σακελλαρίου, 1982 ·
Χριστοδούλου, 2007). Η εφημερίδα είναι διαμεσολαβητής ανάμεσα στο εξωσχολικό
και σχολικό βιβλίο, πράγμα που σημαίνει τη δημιουργία μελλοντικών σωστών
αναγνωστών (Παπαδάτος, 1993).

2.6.Επιπρόσθετες παιδαγωγικές λειτουργίες της σχολικής
εφημερίδας
Όπως εξετάσαμε παραπάνω η σχολική εφημερίδα είναι ένα παιδαγωγικό εργαλείο
που συνδέει το σχολείο με την κοινωνία. Οι μαθητές επεξεργάζονται εξωσχολικές
πηγές για να γράψουν τα άρθρα τους και ενισχύεται η θετική αυτοαντίληψη, η
ομαδικότητα, ενώ πραγματοποιούν μία εργασία με πραγματικό νόημα που συνδέεται
με τη ζωή και τα ενδιαφέροντά τους (Φρενέ, 1977·Βογιάννη, 2005). Θα λέγαμε ότι η
εφημερίδα αποτελεί μία διαδικασία extracurricular σχετικά με την κατάκτηση της
γλώσσας. Όπως αναφέρει και ο Anthony Backes (1995) η γλώσσα μπορεί να
παραλληλιστεί με τη Βιολογία, δηλαδή είναι ένας ζωντανός οργανισμός και όπως του
οργανισμούς στη Βιολογία τους παρατηρούμε στο εργαστήριο και βλέπουμε τη
λειτουργία τους σε πραγματικές συνθήκες, έτσι και η εφημερίδα είναι ένα πεδίο
εφαρμογής της γλώσσας στην πραγματική ζωή. Η σχολική εφημερίδα, όμως, έχει και
επιπρόσθετες παιδαγωγικές λειτουργίες:


Οι γονείς παρακολουθούν τη συμμετοχή των παιδιών τους στην σχολική
εφημερίδα και αποδέχονται τις δυνατότητες τους, διότι βλέπουν ότι αυτά είναι
σε θέση να προσφέρουν και μέσα από τα ταλέντα και τις κλίσεις τους.













Μέσα από τη σχολική εφημερίδα έχουμε προοπτικές σύνδεσης του παιδιού με
την οικονομία, ενισχύεται η κοινωνική συμπεριφορά και το παιδί εργάζεται
μέσα σε ένα σωστό πλαίσιο που διαμορφώνεται από την μαθητική κοινότητα
και μέσα σε σωστά δομημένες σχέσεις με τον εκπαιδευτικό (Δελώνης, 1987).
Είναι πολύ σημαντικό στη σχολική εφημερίδα να συμμετέχουν μαθητές από
άλλα πολιτισμικά πλαίσια που κατοικούν στην Ελλάδα, να περιγράφουν τα
έθιμά τους αλλά και τις δυσκολίες τους στο διαφορετικό περιβάλλον. Η
αποστολή της εφημερίδας σε Ειδικά Σχολεία και οργανισμούς ΑμεΑ οδηγούν
τους μαθητές στο να γνωρίσουν αυτή τη πληθυσμιακή ομάδα και να την
αποδεχτούν. Επίσης, η συμμετοχή μαθητών με ειδικές ικανότητες στη
σχολική εφημερίδα απομακρύνει τα τείχη του κοινωνικού αποκλεισμού αυτών
των παιδιών από το σχολείο και φανερώνει ότι και εκείνοι έχουν να
προσφέρουν από τη δική τους πλευρά στη μαθητική κοινότητα. Έτσι, η
εφημερίδα γίνεται ο ορθός παιδαγωγικός τρόπος αποδοχής της
διαφορετικότητας και των ιδιαίτερων ταλέντων (Παπαδάτος, 1993).
Η τεχνολογία είναι το μέσο πραγμάτωσης όλων αυτών και οι μαθητές
παρακολουθούν την πρόοδό της στον τομέα της τυπογραφίας (Βόντσα, 2010 ·
Δερεδάκης, 2008).
Ο οπτικός γραμματισμός μπαίνει στους στόχους των δραστηριοτήτων των
μαθητών, οι οποίοι καλούνται να συνδυάσουν τις κατάλληλες εικόνες με τα
άρθρα τους, να περιγράψουν εικόνες και έργα τέχνης, αλλά ακόμη και να
προσπαθήσουν να ερμηνεύσουν εικόνες και σύμβολα. Ο οπτικός
γραμματισμός ενισχύει τους μαθητές με ανάλογη κλίση και μπορούμε να
δούμε και σημαντική καλλιτεχνική έκφραση στην εφημερίδα με μηνύματα
ευαισθητοποίησης στο συνάνθρωπο, αγάπης για την πατρίδα αλλά και
αποφυγής του ρατσισμού (Μαθητική εφημερίδα, Β΄Λυκείου Σερρών, 2012).
Η έννοια της διαφήμισης αποτελεί ένα μέρος προβληματισμού και
επεξεργασίας από τους μαθητές, καθώς μπορούν να κρίνουν διαφημίσεις, να
εξετάσουν την οικονομική λειτουργία της διαφήμισης σε σχέση με τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης, να επιλέξουν αν θα τοποθετήσουν διαφημίσεις στην
εφημερίδα ή να δημιουργήσουν δικές διαφημίσεις για την εφημερίδα και τις
δραστηριότητες του σχολείου και κυρίως κοινωνικές διαφημίσεις. Η
εφημερίδα με αυτόν τον τρόπο γίνεται ένα πολύ δυνατό παράδειγμα σχεδίου
εργασίας που εμπλέκει όλο το σχολείο σε αυτή τη δραστηριότητα.
Διαπολιτισμική συνείδηση. Οι μαθητές όμως γνωρίζουν καλύτερα και τον
ελληνικό πολιτισμό και η εφημερίδα προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία
αξιοποίησης της παιδικής λογοτεχνίας, αλλά και της νέας και αρχαίας
ελληνικής γραμματείας με σκοπό την ενίσχυση της αγάπης των μαθητών για
το γραπτό λόγο. Μπορούν όμως να προσεγγίσουν και λογοτεχνικά κείμενα
άλλων πολιτισμών και να γνωρίσουν τα επιτεύγματα του παγκόσμιου
πολιτισμού, εκτιμώντας ότι ο κάθε λαός έχει προσφέρει το δικό του κομμάτι
στην ανάπτυξη του πνεύματος.





Ένα ακόμη πεδίο που μπορεί να αξιοποιηθεί είναι και ο κινηματογράφος με
ταινίες παιδαγωγικού και κοινωνικού περιεχομένου. Η διαδικασία αυτή έχει
μεγάλη αξία, διότι εκτιμάται από τους μαθητές η προσφορά της τέχνης στην
κοινωνία και η ελευθερία της έκφρασης κοινωνικών και ανθρωπιστικών
μηνυμάτων μέσα από τον κινηματογράφο.
Η εφημερίδα είναι ακόμη μία πρακτική που μπορεί να εξοικειώσει τους
μαθητές με την ανάλυση επιχειρηματικού λόγου και την επεξεργασία
πληροφοριών (Βαμβουκλή & Δημητριάδου, 2005 · Λάχλου, 2007).

2.7.Προσέγγιση των στόχων της εφημερίδας από την πλευρά του
εκπαιδευτικού, του διευθυντή και των γονέων
Ρόλος εκπαιδευτικού: Όπως είδαμε η σχολική εφημερίδα είναι μία πολύ θετική
παιδαγωγική πρακτική που μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές σε μία ανώτερη
εκπαίδευση και βαθύτερη μάθηση. Ο κυριότερος παράγοντας όμως για επιτύχει μία
σχολική εφημερίδα είναι ο σχεδιασμός και η διάθεση του εκπαιδευτικού για
δημιουργία. Ο εκπαιδευτικός αποτελεί τον οργανωτή και την ψυχή αυτής της
εργασίας και είναι ο ίδιος που θα εμπνεύσει τους μαθητές να ασχοληθούν με τη
σχολική εφημερίδα. Ο ρόλος του είναι αναγκαίος κυρίως όταν η σχολική εφημερίδα
δεν ανταποκρίνεται με αμεροληψία και δικαιοσύνη στα καθήκοντα που της ανέθεσε η
σχολική τάξη (Καψάλης, 2000). Σύμφωνα με τον Φρενέ ο δάσκαλος πρέπει να
βοηθάει όποιον ζητήσει τη βοήθειά του. Μάλιστα ο εκπαιδευτικός είναι μέλος του
σχολικού συνεταιρισμού και εκείνος ορίζει τους κανόνες και οργανώνει τις
δραστηριότητες. Ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να αρκεστεί στο να βλέπει τη λειτουργία
του συνεταιρισμού και να αποδοκιμάζει ως εξωτερικός παρατηρητής τα λάθη και τις
αδυναμίες του συνεταιρισμού. Ο εκπαιδευτικός είναι απαραίτητο να γίνει το πιο
δραστήριο μέλος του συνεταιρισμού, να προσπαθήσει με δυναμισμό και κατανόηση
στους μαθητές να γίνει το καλύτερο στοιχείο του (Φρενέ, 1977).
Ο δάσκαλος κατευθύνει και συνεργάζεται με τους μαθητές και αποφασίζει από
κοινού μαζί τους. Ο ίδιος προτείνει θέματα για την εφημερίδα και είναι ο τελευταίος
που διορθώνει τα κείμενα των μαθητών, χωρίς όμως να αλλοιώνει την προσπάθεια
των μαθητών. Είναι πολύ σημαντικό να γράφει και ο ίδιος στην εφημερίδα και να
φροντίζει οπωσδήποτε για την ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών και κυρίως των
πιο αδύνατων. Ο εκπαιδευτικός αναζητεί από κοινού με τους μαθητές λύσεις στα
προβλήματα και συμμετέχει ενεργητικά και στις διαδικασίες έκδοσης. Ο έμπειρος
δάσκαλος σε τέτοιες πρακτικές, φυσικά, είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο, όμως γενικά
ένας καλοδιάθετος δάσκαλος μπορεί να μελετήσει και να σχεδιάσει σωστά την
σχολική εφημερίδα, καθώς έστω και η απλή συμμετοχή του δασκάλου είναι εγγύηση
για την θετική έκβαση της εφημερίδας (Καψάλης, 2000).
Τα θετικά που μπορεί να αποκομίσει ο εκπαιδευτικός από τη σχολική εφημερίδα είναι
πολλά. Αναλυτικότερα, στα πλαίσια της λειτουργίας της εφημερίδας ο δάσκαλος
μπορεί να δοκιμάσει νέες μεθόδους και τρόπους διδασκαλίας και να εξετάσει την
αποτελεσματικότητά τους, ανάλογα με τον τύπο του μαθητή. Έτσι, ένας
εκπαιδευτικός μπορεί να γίνει ευέλικτος και να πραγματώσει τη διαφοροποιημένη

διδασκαλία. Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός νιώθει χαρά όταν βλέπει την τάξη να προοδεύει
και όταν συμμετέχει και ο ίδιος ενεργά στις διαδικασίες. Η πειθαρχία των μαθητών
απέναντί του γίνεται μέσω αυτού του τρόπου συνειδητή και από αγάπη και σεβασμό
στον εκπαιδευτικό που γίνεται ακούραστος εργάτης για το καλό της τάξης. Οι
εκπαιδευτικοί μέσα από τη σχολική εφημερίδα μπορούν να πετύχουν δύο σκοπούς,
αρχικά να κρατούν σε εγρήγορση τη κριτική ικανότητα των μαθητών και να
προωθούν την αισθηματική τους παιδεία, ενώ είναι ανάγκη να θεραπεύουν την
ανάγκη να απομακρυνθεί το παιδί από κάκιστης ποιότητας έντυπα, εμπορικά και
ακατάλληλα για την παιδική ηλικία (Βογιάννη, 2005).
Η προσέγγιση της δημοσιογραφίας από τους μαθητές είναι ένα πεδίο πρόκλησης για
τους εκπαιδευτικούς, καθώς ο ρόλος τους είναι ρόλος μέντορα μέσα σε ένα πλαίσιο
διδασκαλίας αυθεντικών καταστάσεων. Για να καταφέρει ο δάσκαλος να προσεγγίσει
και να πραγματώσει τον ανώτερο αυτό παιδαγωγικό ρόλο μέσω της σχολικής
εφημερίδας πρέπει να ακολουθήσει και μία σειρά πρακτικών ενεργειών, όπως αυτές
που προτείνει ο Levin Mark στο άρθρο του Kids in Print: Publishing a School
Newspaper (1997). Πιο συγκεκριμένα, παραθέτουμε πρακτικές συμβουλές και
βήματα για τη σωστή οργάνωση της σχολικής εφημερίδας από την πλευρά του
δασκάλου:
Α). Δίνουμε ιδέες στους μαθητές για να γράψουν μια ιστορία ή ένα κείμενο με
κάποιο θέμα που τους αρέσει. Θέτουμε ερωτήματα όπως «Τι θα μπορούσαμε να
γράψουμε σε μία σχολική εφημερίδα;» και αφήνουμε να συμβεί ιδεοθύελλα και να
ακουστούν οι απόψεις όλων των μαθητών.
Β). Οργάνωση δασκάλου: Μπορούμε να καταγράφουμε σε ένα σημειωματάριογλωσσάρι τις βασικές έννοιες για μία σχολική εφημερίδα και με βάση αυτό να
οργανώνουμε το υλικό. Η ενημέρωση του εκπαιδευτικού για το σχεδιασμό και την
έκδοση μιας εφημερίδας είναι απαραίτητη και η ίδια η εφημερίδα πρέπει να
αποτελέσει κίνητρο βελτίωσης και για τον εκπαιδευτικό και για τους μαθητές.
Γ). Οργανώνουμε την τάξη: Ελέγχουμε ως εκπαιδευτικοί τον εξοπλισμό των τάξεων
και μαζί με τους μαθητές κάνουμε μία λίστα σχετικά με το τι θα χρειαστούμε για την
εφημερίδα.
Δ). Οργανώνουμε τους μαθητές: Είναι πολύ θετικό οι μαθητές να έχουν αποκλειστικά
ένα τετράδιο για την εφημερίδα όπου θα περιλαμβάνει το δικό τους αρχείο για την
εφημερίδα, ενώ εκεί μπορούν να καταγράφουν και προτάσεις για θέματα που θα τους
δίνει ο δάσκαλος. Ένα θέμα του τετραδίου μπορεί να είναι αφιερωμένο στις
υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει απέναντι στο σχολικό συνεταιρισμό και την
εφημερίδα. Ο δάσκαλος εδώ πρέπει να είναι προσεκτικός στην οργάνωση των
ομάδων και να προχωρήσει σε αυτή αφού μελετήσει και παρατηρήσει σωστά τις
σχέσεις των μαθητών με τη χρήση του κοινωνιογράμματος και τη δική του εμπειρία.
Οι εργασίες και οι ρόλοι συνίσταται ασφαλώς να καταμερίζονται με δημοκρατικό
τρόπο. Είναι κακός σύμβουλος ως εκπαιδευτικοί να είμαστε ανυπόμονοι, αντιθέτως
είναι ορθό να αποδεχόμαστε τους μαθητές ως ξεχωριστές προσωπικότητες και να
τους αφήνουμε να αποκτούν βήμα βήμα άνεση στις διαδικασίες της εφημερίδας.

Κρατάμε πάντα αρχείο με τα άρθρα των μαθητών, όπου μπορούν να ανατρέξουν και
οι ίδιοι, αλλά και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να τα αξιολογούμε και να εκμαιεύουμε
από αυτά παιδαγωγικές πληροφορίες.
Ε). Οργάνωση εφημερίδας: Πρώτα εξασφαλίζεται η συγκατάθεση των συναδέλφων,
του διευθυντή, των μαθητών και των γονέων για να προχωρήσουμε στην έκδοση της
εφημερίδας. Πραγματοποιείται ο σχεδιασμός και η συγκέντρωση του υλικού και
συναποφασίζουμε με τους μαθητές το όνομα της εφημερίδας. Θέτουμε από την αρχή
ρεαλιστικούς στόχους, που μπορούν να γίνουν αποδεκτοί από τους μαθητές και να
έχουν πραγματικό νόημα για αυτούς. Δίνουμε ιδέες και θέματα για τα άρθρα αλλά και
παρακινούμε για εικονογράφηση και καλλιτεχνική έκφραση. Προσπαθούμε να
κάνουμε την εργασία στη σχολική εφημερίδα να μοιάζει με την εργασία σε μία
πραγματική εφημερίδα ενηλίκων και ενθαρρύνουμε τους μαθητές να έχουν
δημοσιογραφικό στυλ, ενώ τους ωθούμε σε βαθιά διερεύνηση των θεμάτων και τους
προβληματίζουμε. Φροντίζουμε να αναδείξουμε την εξάσκηση σε δεξιότητες και
στρατηγικές παραγωγής και κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου. Μπορούμε
να έχουμε δείγματα και να συζητήσουμε με τους μαθητές την εμφάνιση και τη μορφή
της εφημερίδας. Επίσης, προσεγγίζουμε τη μέθοδο της συνέντευξης και καλούμε
σημαντικά πρόσωπα στο σχολείο για να τους πάρουν συνέντευξη οι μαθητές μας.
Ακόμη, φροντίζουμε η εφημερίδα να έχει ποικιλία θεμάτων όπως και αυτές των
ενηλίκων (Levin, 1997).
Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι πρώτος παράγοντας για την επιτυχία των στόχων της
εφημερίδας είναι ο εκπαιδευτικός που με την ευαισθησία και την καλή του διάθεση,
αλλά και τη συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωσή του μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά
παιδαγωγικά επιτεύγματα μέσω μίας πραγματικά παιδοκεντρικής και ερευνητικής
διαδικασίας όπως είναι η έκδοση της εφημερίδας.
Ρόλος διευθυντή: Η έκδοση μίας εφημερίδας και η θετική έκβασή της προϋποθέτει
εκτός των άλλων και την ενεργή συμμετοχή του διευθυντή, ο οποίος πρέπει με
προσοχή να μεταβιβάσει αρμοδιότητες στους υπεύθυνους για την εφημερίδα
δασκάλους και να τους παρακινεί με ενθουσιασμό (Καψάλης, 2000 · Βογιάννη,
2005). Τα παιδαγωγικά και κοινωνικά οφέλη της εφημερίδας γίνονται εντυπωσιακά,
θα έλεγε κανείς, όταν ο διευθυντής είναι η καρδιά αυτής της διαδικασίας. Ο
διευθυντής είναι μία κινητήρια δύναμη στο σχολείο, είναι ο διαμορφωτής του
κλίματος εργασίας που μπορεί να επικρατήσει σε αυτό. Η συμμετοχή του διευθυντή
στη σχολική εφημερίδα θα δημιουργήσει ένα αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης,
αλλά και ο ίδιος μπορεί να διαχειριστεί με τέτοιο τρόπο την εφημερίδα, ώστε να κάνει
όλο το σχολείο μία ενωμένη ομάδα που θα εργάζεται για το κοινό καλό.
Επιπροσθέτως, η συμμετοχή του διευθυντή τον κάνει πιο προσιτό στους μαθητές
αλλά και στους γονείς, ενώ οι εκπαιδευτικοί παρακινούνται θετικά, καθώς η
εργατικότητα ενός διευθυντή στο σχολείο δημιουργεί κίνητρο και στους ίδιους να
εργαστούν περισσότερο. Άλλωστε, με αυτόν τον τρόπο το εκπαιδευτικό προσωπικό
αισθάνεται μία ομάδα με συντονιστή τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος προωθεί
μία ευχάριστη σχολική ατμόσφαιρα. Η συνεργασία όλου του προσωπικού είναι

αναγκαία ώστε να δημιουργηθεί μία παιδαγωγικά δομημένη εφημερίδα, ενώ
καλλιεργείται το δημοκρατικό πνεύμα όχι μόνο ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και
στον διευθυντή, αλλά και στον διευθυντή με τους μαθητές, διότι καλούνται πλέον οι
δεύτεροι να διαπραγματευτούν, να συζητήσουν και να οργανώσουν δραστηριότητες
μαζί του. Το σχολείο αποκτά μία ομοφωνία (Βογιάννη, 2005). Εξάλλου, οι
εφημερίδες είναι συνήθως έμπνευση ενός αξιόλογους εκπαιδευτικού που έχει πολλές
φορές τη θέση του διευθυντή (Δελώνης, 1987). Ο διευθυντής μέσα από την ισότιμη
συζήτηση με τους μαθητές δύναται πολλές φορές να αποτελέσει και το ισχυρότερο
κίνητρο για την εργασία στη σχολική εφημερίδα (Levin, 1997). Ο διευθυντής είναι ο
καταλύτης στις διάφορες διαφωνίες και κρίσεις που είναι πιθανόν να δημιουργηθούν
στα πλαίσια μία τέτοιας δραστηριότητας.
Ρόλος γονέων: Η ενεργή συμμετοχή των γονέων μπορεί να γίνει πραγματικότητα
μέσα από την έκδοση της σχολικής εφημερίδας. Η συμμετοχή των γονέων αποτελεί
και στόχο αλλά και προϋπόθεση για πετύχει μία σχολική εφημερίδα. Αρχικά, οι
γονείς αποτελούν το πρώτο αναγνωστικό κοινό- στόχο μετά τους συμμαθητές, καθώς
η εφημερίδα εκδίδεται και προορίζεται για αυτούς. Είναι οι πρώτοι εξωσχολικοί
αναγνώστες αλλά και αυτοί που θα προωθήσουν την εφημερίδα στη γειτονιά, στο
συγγενικό περιβάλλον και εν συνεχεία και στην τοπική κοινωνία. Η εφημερίδα δίνει
την ευκαιρία στους γονείς για περισσότερη συναναστροφή με τα παιδιά τους, καθώς
μπαίνουν στη διαδικασία της διερεύνησης και της βοήθειας στη συγγραφή άρθρων
για την εφημερίδα. Η σχολική εφημερίδα προσφέρει ένα ελεύθερο περιβάλλον
συνεργασίας και μία ευχάριστη ενασχόληση των γονέων με τις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες των παιδιών, σε αντίθεση με τις κατ’ οίκον εργασίες που πολλές
φορές καταλήγουν σε μία χρονοβόρα και απλά διεκπεραιωτική διαδικασία. Οι γονείς
βλέπουν την δραστηριοποίηση του σχολείου και αξιολογούν θετικά τους
εκπαιδευτικούς, ενώ αποβάλλουν απόψεις και στερεότυπα για το επάγγελμα του
εκπαιδευτικού. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα σύστημα αλληλοϋποστήριξης
ανάμεσα στους γονείς και το σχολείο. Η σχολική εφημερίδα δίνει μία άλλη έννοια
στη συμμετοχή των γονιών στο σχολείο και μπορεί να καταφέρει σε κάποιες
περιπτώσεις να ανατρέψει μειονεκτήματα του χαμηλού μορφωτικού και
κοινωνικοοικονομικού επιπέδου. Οι γονείς σε αυτή τη διαδικασία δεν «έχουν να
διαβάσουν το παιδί» αλλά μπορούν να το συμβουλέψουν, να το βοηθήσουν και να το
στηρίξουν να συμμετέχει στην εφημερίδα (Βογιάννη, 2005). Επίσης, ο δάσκαλος
μπορεί να οργανώνει συναντήσεις με τους γονείς με σκοπό να τους δείξει τρόπους για
να δημιουργήσουν τα παιδιά ένα άρθρο, αλλά και να τους παροτρύνει να δέχονται τις
ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών (Χατζόπουλος, 2000).
Η σχολική εφημερίδα επομένως είναι μία εξαιρετικά ωφέλιμη παιδαγωγική
διαδικασία που μπορεί να ωθήσει τους μαθητές στην έρευνα, στην επικοινωνιακή
χρήση της γλώσσας και στην καλλιέργεια των ταλέντων τους. Η σχολική εφημερίδα
είναι μία διαδικασία που στηρίζεται στις εποικοδομητικές θεωρίες μάθησης, αλλά και
στην κοινωνικοπαιδαγωγική προσέγγιση του σχολείου. Είναι ένα πεδίο εφαρμογής
γνώσεων και ελεύθερης έκφρασης συναισθημάτων, απόψεων και ιδεών. Ακόμη, οι
μαθητές γίνονται μία ομάδα, νιώθουν περήφανοι για το αποτέλεσμα της προσπάθειας

και αισθάνονται ότι οι γνώσεις και η συμμετοχή στο σχολείο έχουν νόημα για την
πραγματική ζωή. Αν και σήμερα, η εφημερίδα είναι ένα μέσο λιγότερο διαδεδομένο
και έχει επικρατήσει ο ηλεκτρονικός τύπος, στο σχολείο είναι πολύ θετικό να έχουμε
και έντυπη εφημερίδα και η ηλεκτρονική να είναι συμπληρωματική. Η έντυπη
εφημερίδα είναι ένα προσωπικό δημιούργημα των μαθητών και αποτελεί αρχείο
αναμνήσεων. Οι μαθητές την φέρνουν μαζί τους στο σπίτι και μπορούν να την
προωθήσουν και σε μεγαλύτερες ηλικίες όπως ο παππούς και η γιαγιά τους. Η
ηλεκτρονική εφημερίδα, φυσικά, ανοίγει τους ορίζοντες και εισάγει την τεχνολογία
στο σχολείο, ενώ κάνει γνωστές τις δράσεις του σχολείου σε ένα πολύ πιο ευρύ
κοινωνικό περιβάλλον. Από την άλλη όμως η αξία του γραπτού λόγου και η επαφή με
το έντυπο κείμενο είναι κάτι που λείπει από τη ζωή των μαθητών στις μέρες μας, για
αυτό είναι απαραίτητο οι δύο μορφές αυτές να λειτουργούν συμπληρωματικά, και με
σωστό παιδαγωγικό σχεδιασμό να αποκομίζουμε τα θετικά και από τις δύο εκδοχές.

ΚΕΦ. 3: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΦΤΕΡΟΥΓΙΣΜΑΤΑ»
3.1.Ιστορικά στοιχεία της εφημερίδας «Φτερουγίσματα»
Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του μαθητικού και σχολικού τύπου στην Φλώρινα
αποτελεί η σχολική εφημερίδα του 6ου Δημοτικού Σχολείο (πρώην 1ου Πειραματικού
Δημοτικού) Φλώρινας , η οποία κυκλοφορεί για τριάντα συναπτά έτη. Τα
«Φτερουγίσματα» είναι μία αξιόλογη προσπάθεια και η δραστηριοποίηση των
μαθητών και των εκπαιδευτικών σε αυτή είναι μία διαδικασία από τις λίγες που
σημειώνονται σε όλη την επικράτεια. Ας εξετάσουμε, όμως, αρχικά ποιες ήταν οι
πρώτες προσπάθειες μαθητικού τύπου στη Φλώρινα και πότε και με ποιον τρόπο
ξεκίνησαν τα «Φτερουγίσματα».
Το πρώτο μαθητικό περιοδικό που κυκλοφορεί στην πόλη της Φλώρινας είναι «Το
Παρθεναγωγείο μας» και εκδίδεται από μαθήτριες και εκπαιδευτικούς του
Παρθεναγωγείου Φλώρινας το 1935 ( Βλασίδης, 2007· Καρπόζηλου, 1987).
Ακολουθεί το μαθητικό περιοδικό «Αυγή» στο Λαιμό Φλώρινας που εκδίδεται το
1937-1939, ενώ τα επόμενα έτη έχουμε το 1944 μέχρι 1948 το περιοδικό «Έλεγχος»,
υπεύθυνοι έκδοσής του είναι εκπαιδευτικοί της περιοχής και το περιοδικό
«Εκπαιδευτικός Ακρίτας» που αποτελεί συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών.
Το 1951-1952 εκδίδεται η εφημερίδα «Μαθητικός Τύπος». Το Δημοτικό Σχολείο
Μελίτης πολύ αργότερα το 1984 προχωρά στην έκδοση της δικής του εφημερίδας με
τίτλο «Τα Σκιρτήματα», ενώ το 1987-1990 ένας μαθητής του Γυμνασίου Φλώρινας
εκδίδει το περιοδικό «Γενικά» (Βλασίδης, 2007).
3.1.2.Η σχολική εφημερίδα «Φτερουγίσματα»

Τον Οκτώβριο του 1986 με αφορμή τα νομοθετήματα του 1985 σχετικά με την
ίδρυση σχολικών συνεταιρισμών και τη δημιουργία σχολικής εφημερίδας ξεκινά να
εκδίδεται το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Φτερουγίσματα» στο τότε 1ο
Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας, το οποίο συστεγαζόταν με την Παιδαγωγική
Ακαδημία Φλώρινας. Πρωτεργάτης αυτής της ιδέας ήταν ο διευθυντής του σχολείου
Απόστολος Τσιουμήτας, με ενεργή δράση στα εκπαιδευτικά και δημοσιογραφικά της
Φλώρινας (βλ. Πρτ. σελ.). Το πρώτο έτος κυκλοφορίας της εφημερίδας ο
συνεταιρισμός δεν έχει ιδρυθεί ακόμη επίσημα και άτυπος πρώτος πρόεδρος είναι ο
μαθητής Λάζαρος Καράντζας που φοιτά στην Έκτη δημοτικού και φαίνεται να είναι
αποδεκτός για αυτό τον ρόλο από τους συμμαθητές του. Οι εκλογές δεν έχουν γίνει
ακόμη, όμως οι μαθητές της Στ’ και της Ε’ συνεργαζόμενοι όλοι μαζί αποφασίζουν
για την ύλη της εφημερίδας, τη θεματολογία και το διαμοιρασμό αρμοδιοτήτων. Και
η πρώτη αυτή προσπάθεια γίνεται πραγματικότητα, καθώς το πρώτο φύλλο εκδίδεται
και τυπώνεται με τη βοήθεια του διευθυντή. Το φύλλο είναι τετρασέλιδο και το
περιεχόμενό του αφορά την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου αλλά έχει και άρθρα
σχολικής ζωής (Παπαδοπούλου, 2012- Συνέντευξη Λάζαρος Καράντζας, 2016). Η
ίδρυση του μαθητικού συνεταιρισμού «Φτερουγίσματα» πραγματοποιείται στις 8
Σεπτεμβρίου 1987 («Φτερουγίσματα», σελ. 1, 2007).

3.2.Η ίδρυση και η λειτουργία του Σχολικού Συνεταιρισμού
Φτερουγίσματα
Όπως προαναφέρθηκε ο Σχολικός- Μαθητικός Συνεταιρισμός Φτερουγίσματα
ιδρύθηκε το 1987 και οι σκοποί του σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης είναι οι
εξής: α). Η ανάπτυξη στους μαθητές του πνεύματος της συνεργασίας, της
αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας, της αυτοευθύνης και της αυτοδιοικήσεως. β). Η
ανάπτυξη της ικανότητας να διαχειρίζονται οι μαθητές μόνοι τους τις οικονομίες τους
και να τις χρησιμοποιούν με τρόπο παραγωγικό και δημιουργικό. γ). Η εξυπηρέτηση
των μαθητών στις σχολικές τους ανάγκες. δ). Η ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων. Ο
συνεταιρισμός τα πρώτα χρόνια ίδρυσης, πριν το ΦΕΚ του 1997, αποτελούνταν από
το διοικητικό συμβούλιο στο οποίο είχαμε τα αξιώματα του προέδρου, του
αντιπροέδρου, του ταμία και του γραμματέα και από τους εφόρους της εφημερίδας,
των εκδρομών και της βιβλιοθήκης («Φτερουγίσματα», σελ. 8, 1989).
Οι έφοροι της εφημερίδας ήταν υπεύθυνοι για το υλικό, τη συλλογή του, τη σύνταξη
και την έκδοση της εφημερίδας. Κάθε χρόνο στην έναρξη της σχολικής χρονιάς
γίνονταν εκλογές για την ανάδειξη των μελών του συνεταιρισμού που προέρχονταν
από τις τρεις μεγάλες τάξεις (Δ’, Ε’, Στ’), οι οποίες εκπροσωπούνταν ισάξια. Οι τρεις
πρώτοι σε ψήφοι μαθητές προέρχονταν αντίστοιχα από τις τρεις τάξεις, ακόμη και αν
ο δεύτερος στη μεγαλύτερη τάξη ξεπερνούσε τον πρώτο της μικρότερης σε ψήφους
(Συνέντευξη: Φωτιάδης Κων/νος, 2016). Η ενημέρωση των μαθητών σχετικά με την
ίδρυση του συνεταιρισμού και της εφημερίδας έγινε από τους εκπαιδευτικούς και τον
διευθυντή, που συγκέντρωσαν τους μαθητές στην αυλή και τους μίλησαν για το
εγχείρημα αυτό. Οι μαθητές όπως μας περιγράφει ο Λάζαρος Καράντζας και ο
Γαβριήλ Τσιουμήτας έδειξαν ένα δισταγμό αλλά μετά με ενθουσιασμό δέχτηκαν την
ιδέα του διευθυντή (Συνεντεύξεις: Λάζαρος Καράντζας & Γαβριήλ Τσιουμήτας,
2016). Έτσι ξεκινά η δράση του συνεταιρισμού και η έκδοση της εφημερίδας.
Το ΦΕΚ του 1997 δίνει περισσότερες εξηγήσεις στους εκπαιδευτικούς σχετικά με τη
λειτουργία των σχολικών συνεταιρισμών και έτσι μετά το 1996 και τη
συνταξιοδότηση του Τσιουμήτα, υπάρχουν αντάξιοι συνεχιστές διευθυντές και
εκπαιδευτικοί, που οργάνωσαν ακόμη περισσότερο το συνεταιρισμό και συνέχισαν
την εφημερίδα. Η νέα δομή της διοίκησης της εφημερίδας είναι η εξής: Η γενική
συνέλευση που αποτελείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και το
σύλλογο των εκπαιδευτικών με εκπροσώπους από το σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων. Έπειτα, συγκροτείται με εκλογές το διοικητικό συμβούλιο, το εποπτικό
συμβούλιο και η δημοσιογραφική ομάδα. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει και
έχει τη διαχείριση του τεύχους, ενώ ορίζεται και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός που
συμμετέχει σε αυτό, το εποπτικό που εποπτεύει και εγκρίνει τις δαπάνες και τέλος η
δημοσιογραφική ομάδα που είναι τρεις μαθητές, ένας από κάθε τάξη (Δ’, Ε’, Στ’) και
δύο δάσκαλοι που ορίζονται από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Οι μαθητές
συνέλεγαν όλα τα κείμενα από όλες τις τάξεις μαζί με τους υπεύθυνους δασκάλους
και επεξεργάζονταν και αποφάσιζαν ποια κείμενα θα μπουν στην εφημερίδα. Υπήρχε
αντιπροσώπευση από όλα τα τμήματα (Συνέντευξη: Φωτιάδης Κων/νος, 2016). Η

εφημερίδα τα πρώτα χρόνια κυκλοφορεί μηνιαίως, ενώ μετά γίνεται τρίμηνη και τα
τελευταία πέντε χρόνια κυκλοφορεί συγκεντρωτικά τρεις φορές το χρόνο. Μέσα στα
τριάντα χρόνια πορείας των «Φτερουγισμάτων» υπήρξαν σημαντικοί δάσκαλοι που
διετέλεσαν υπεύθυνοι του συνεταιρισμού και τα ονόματά τους αναγράφονται στον
παρακάτω πίνακα:
Πίνακας: Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί
Έτος

Όνομα

1986-1996

Τσιουμήτας Απόστολος

1996-1998

Παπαναστασίου Στέφανος

1998-1999

Θωμάς Κωνσταντίνος

1999-2002

Τσούλης Θωμάς

2002-2004

Λυγούρας Γεώργιος

2004-2005

Μαραντζής Νικόλαος

2005-2007

Λυγούρας Γεώργιος

2007-2009

Φωτιάδης Κωνσταντίνος

2009-2011

Νάνος Παύλος

2011-2015

Φωτιάδης Κωνσταντίνος

2015-2016

Βαμβακούσης Εμμανουήλ

(«Φτερουγίσματα, σελ. 7, 2016)
Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε και τις δασκάλες που βοηθούσαν στην έκδοση όπως
την κ. Μαρία Τρακόλη, την κ. Βογδανίδου Βάσω, την κ. Δήμητρα Χατζή και την κ.
Αυγή Γεωργιάδου (πηγή: Βαμβακούσης Εμμανουήλ).
Η σύμπραξη μαθητών και εκπαιδευτικών έφερε αυτό το μοναδικό αποτέλεσμα για
την εφημερίδα και την κράτησε ζωντανή για τριάντα ολόκληρα χρόνια. Οι μαθητές
που διετέλεσαν πρόεδροι του συνεταιρισμού αποκόμισαν πολλά από αυτή τη
διαδικασία και έχουν όμορφες αναμνήσεις. Τα ονόματα των μαθητών που διετέλεσαν
πρόεδροι του σχολικού συνεταιρισμού παρουσιάζονται παρακάτω:
Πίνακας: Πρόεδροι του σχολικού συνεταιρισμού
Έτος

Όνομα

1987-1988

Σιάπας Παύλος

1988-1989

Τσιουμήτας Γαβριήλ

1989-1990

Λαδόπουλος Ηλίας

1990-1991

Σαπαλίδης Ανδρέας

1991-1992

Βίτκας Γεώργιος

1992-1993

Βίτκας Γεώργιος

1993-1994

Γεωργοπούλου Σοφία

1994-1995

Μάρκου Βασιλική

1995-1996

Πανάς Δημήτριος

1996-1997

Ευφραιμίδης Αλέξανδρος

1997-1998

Ηλιάδης Δημήτριος

1998-1999

Γιαβρούτα Βασιλεία

1999-2000

Αραβιάδης Ρωμανός

2000-2001

Δούμτσης Νικόλαος

2001-2002

Γκουνταμάνης Ιωάννης

2002-2003

Αραβιάδη Ιωάννα

2003-2004

Βόσδου Βασίλειος

2004-2005

Πολατίδης Ιωάννης

2005-2006

Μανούρη Πολυξένη

2006-2007

Βόσδου Αλέξανδρος

2007-2008

Παπαγιάννης Ηλίας

2008-2009

Παπαγιάννης Ζήσης

2009-2010

Μαρκόπουλος Πλάτωνας

2010-2011

Γκούλος Βασίλειος

2011-2012

Γαζέας Θεόδωρος

2012-2013

Αραβιάδης Ορέστης

2013-2014

Καραγιάννη Ηλιάνα

2014-2015

Οικονόμου Φιλόθεος

2015-2016

Γκούλου Μελπομένη

(«Φτερουγίσματα», σελ. 7, 2016)
Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να συμπληρώσουμε τον μαθητή Λάζαρο
Καράντζα, ο οποίος διετέλεσε άτυπος πρόεδρος του συνεταιρισμού τον πρώτο χρόνο
έκδοσης της εφημερίδας, 1986-1987. Το χρόνο εκείνο η εφαρμογή του προγράμματος
ήταν πιλοτική, δοκιμαστική θα λέγαμε, από τους εκπαιδευτικούς και έτσι δεν
ιδρύθηκε επίσημα ο συνεταιρισμός, ούτε έγιναν εκλογές για την ανάδειξη προέδρου.
Ο Λάζαρος Καράντζας αποδέχτηκε να είναι ο επικεφαλής της οργάνωσης της
εφημερίδας και των δράσεων (Συνέντευξη: Λάζαρος Καράντζας, 2016).
Η εφημερίδα γνώρισε μεγάλη αποδοχή από τον μαθητικό κόσμο της Φλώρινας και
όχι μόνο. Η ίδια ήταν ένα μέσο επικοινωνίας του σχολείου και με τον έξω από την
Φλώρινα κόσμο και ταξίδεψε σε πολλούς προορισμούς. Πιο αναλυτικά, η εφημερίδα
διαβάστηκε και από Έλληνες μαθητές της Αυστραλίας, όπως και από ελληνικά
σχολεία της Γερμανίας. Η εφημερίδα είχε σταλεί και σε ελληνικά σχολεία των ΗΠΑ

(Συνεντεύξεις: Γιώργος Λυγούρας & Δαμιανίδου- Τσιουμήτα Μαρία, 2016). Ακόμη,
υπήρχε συχνή επικοινωνία με σχολεία της Αλβανίας είτε ελληνόφωνα είτε και
αλβανόφωνα και η εφημερίδα στάλθηκε πολλές φορές εκεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι
τα «Φτερουγίσματα» στέλνονταν σε όλους τους αρμόδιους πολιτικούς και
δημοσιογραφικούς φορείς στη Φλώρινα (Δήμαρχος, Νομάρχης, Μητροπολίτης,
πρόεδροι Κοινοτήτων, τοπικές εφημερίδες και ραδιόφωνα, τοπικά κανάλια), αλλά και
στους πολιτικούς και δημοσιογραφικούς φορείς της χώρας όπως στην Ελληνική
Κυβέρνηση, στον Υπουργό Παιδείας (κατά καιρούς ελάμβανε συγχαρητήρια από
τους εκάστοτε υπουργούς), στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Υπουργό
Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και σε εφημερίδες όπως η «Ελευθεροτυπία», «Το
Έθνος», «Απογευματινή» και άλλες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Είναι
σημαντικό να αναφερθεί ότι με πρωτοβουλία του κ. Γεωργίου Λυγούρα η εφημερίδα
διαβάστηκε και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη και στην
ελληνική κοινότητα εκεί, όπως και από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και στην
ελληνική κοινότητα της Αιγύπτου. Όλη αυτή η κινητικότητα έδινε κίνητρο στους
μαθητές να γράφουν και ενίσχυε τον κοινωνικοποιητικό ρόλο του σχολείου, το οποίο
είναι ανοιχτό στους φορείς. Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι ακόμη στο γραφείο του
διευθυντή του 6ου Δημοτικού υπάρχει η απάντηση του Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως στα «Φτερουγίσματα» (Συνεντεύξεις: Λυγούρας Γεώργιος,
2016).
Το μεράκι και η άκοπη δραστηριότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών του
συνεταιρισμού και της εφημερίδας γνώρισαν την αναγνώριση από σημαντικούς
κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς, πράγμα που έφερε βραβεύσεις στα
«Φτερουγίσματα» και το σχολείο. Ειδικότερα, η εφημερίδα βραβεύτηκε το 1989 και
το 1997 λαμβάνοντας έπαινο για την διάδοση των αρχών του συνεργατισμού από την
Αγροτική Τράπεζα. Το 1991 έλαβε έπαινο για την πολιτιστική και πνευματική της
προσφορά από τους Ροταριανούς Ομίλους Θεσσαλονίκης και το 1992 πήρε βραβείο
για την οικονομική και κοινωνική της δράση από την οργάνωση ΠΑ. ΣΕ. ΓΕ. Σ.
Μετά από 10 χρόνια, το 2002 έλαβε έπαινο για την ευαισθησία της σε θέματα
περιβάλλοντος από το ίδρυμα Προαγωγής δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασιλείου
Μπότση και το 2006 η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας βράβευσε τα
«Φτερουγίσματα» για την προσφορά τους στην τοπική ενημέρωση
(«Φτερουγίσματα», σελ. 2, 2007).
Τα «Φτερουγίσματα» γιόρτασαν ήδη τρεις επετείους κυκλοφορίας που οργανώθηκαν
με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών σε άμεση συνεργασία με μαθητές και γονείς. Πιο
συγκεκριμένα, η γιορτή των 10 χρόνων έγινε το 1996 όπου δόθηκε και ο
αποχαιρετισμός στον ιδρυτή της, τον Απόστολο Τσιουμήτα που θα συνταξιοδοτούταν
εκείνη τη χρονιά. Η εκδήλωση όπως μας περιγράφει η κ. Μαρία Τρακόλη είχε
επιτυχία και την παρακολούθησαν και πρώην μαθητές του σχολείου που είχαν
αποφοιτήσει από το δημοτικό και έγραφαν στα «Φτερουγίσματα». Η επόμενη
εκδήλωση για τα 20 χρόνια έγινε τον Ιούνιο του 2007 με την κυκλοφορία ενός
συγκεντρωτικού επετειακού τεύχους, το οποίο περιελάμβανε συνοπτικά την ιστορία
της εφημερίδας και ευχές από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η εκδήλωση αυτή ήταν

πολύ καλά οργανωμένη, έγινε σε εξωτερικό χώρο από το σχολείο και βραβεύτηκε ο
ιδρυτής της εφημερίδας, πρώην υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί και πρώην πρόεδροι του
συνεταιρισμού και μέλη του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. Η συμμετοχή ήταν
μεγάλη και επίσημα πρόσωπα της Φλώρινας πραγματοποίησαν τις βραβεύσεις, ενώ
είχαν προσκληθεί πρώην μαθητές, γονείς και γενικά όλοι οι συμμετέχοντες στα
«Φτερουγίσματα».
Η τρίτη εκδήλωση για τα τριάντα χρόνια κυκλοφορίας των «Φτερουγισμάτων» έγινε
τον Ιούνιο του 2016, στα πλαίσια διδακτικής παρέμβασης που αποτελεί κομμάτι της
παρούσας έρευνας. Η εκδήλωση έγινε από το Στ΄ 2 το τμήμα που εφαρμόστηκε η
διδακτική παρέμβαση. Οι μαθητές παρουσίασαν ένα μικρό θεατρικό δρώμενο όπου
κάποιοι ενήλικες δημοσιογράφοι επιθυμούν να κάνουν ένα ρεπορτάζ για τα
«Φτερουγίσματα» και ταξιδεύουν μαγικά με τη βοήθεια των χελιδονιών και της
άνοιξης στο χρόνο παρακολουθώντας όλη την πορεία της εφημερίδας και
συναντώντας τον ιδρυτή και τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που τους
αφηγούνται την ιστορία των «Φτερουγισμάτων». Στο τέλος, τρεις μαθητές
παρουσίασαν την έρευνα που έκαναν για να δημιουργήσουν το επετειακό τεύχος που
μοιράστηκε στη συνέχεια σε όσους παρακολούθησαν την εκδήλωση και στους
μαθητές του σχολείου. Το επετειακό φύλλο περιλάμβανε συνεντεύξεις που πήραν οι
μαθητές από τον διευθυντή του σχολείου κ. Γιώργο Λυγούρα, πρώην μαθητές και
εκπαιδευτικούς του σχολείου, ενώ έγραψαν κείμενα για τα θέματα της εφημερίδας
και τον τρόπο παραγωγής. Ακόμη, υπήρχαν ευχές από πρώην μαθητές και
εκπαιδευτικούς του σχολείου, όπως και από τη Σχολική Σύμβουλο κ. Όλγα ΜούσιουΜυλωνά αλλά και την πρώην σχολική σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής κ. Μάγδα
Τέγου- Μάγγου. Η κ. Μούσιου παρακολούθησε και χαιρέτησε την εκδήλωση,
μιλώντας μεστά για τα «Φτερουγίσματα», ενώ την εκδήλωση παρακολούθησαν ο
πρώην διευθυντής του σχολείου κ. Παύλος Νάνος, η δασκάλα Τρακόλη Μαρία και ο
κ. Αραβιάδης Θεολόγης του οποίου τα τέσσερα παιδιά διετέλεσαν πρόεδροι του
συνεταιρισμού («Φτερουγίσματα», σελ. 1-8, 2016).

3.3.Περιγραφή της εφημερίδας «Φτερουγίσματα»
Τα «Φτερουγίσματα» είναι μία σχολική εφημερίδα, και όχι μαθητική, καθώς
υπεύθυνος για την έκδοσή της ήταν ο σχολικός συνεταιρισμός που αντιπροσώπευε
μεν τις τρεις μεγάλες τάξεις του σχολείου όμως σε αυτήν μπορούσαν να γράφουν και
μαθητές μικρότερων τάξεων, επομένως πρόκειται για ένα έντυπο που εκδίδεται με
την ευθύνη όλου του σχολείου και όχι μίας τάξης όπως η μαθητική εφημερίδα
(Καψάλης, 2000). Τα «Φτερουγίσματα» στην πρώτη τους σελίδα όπως και όλες οι
εφημερίδες έχουν τον τίτλο τους, τον αριθμό του φύλλου και την ημερομηνία. Στην
συνέχεια, ξεκινούν οι στήλες, τα άρθρα και τα κείμενα των μαθητών. Τα θέματα όπως
μας περιγράφει η κ. Βογδανίδου Βάσω επιχειρήθηκε να είναι ποικίλα έτσι η
εφημερίδα να προσεγγίζει αυτές των ενηλίκων (Συνέντευξη: Βογδανίδου Βάσω,
2016).
Η εφημερίδα αρχικά όπως προαναφέρθηκε κυκλοφορούσε κάθε μήνα, μετά ήταν
τρίμηνη ή δίμηνη και έπειτα κυκλοφορούσε συγκεντρωτικά τρεις φορές το χρόνο. Τα

χρώματα της εφημερίδας, η οποία ήταν αρχικά ασπρόμαυρη, εξελίσσονται με το
χρόνο και έχουμε έτσι πράσινα, πορτοκαλί αλλά και πολύχρωμα φύλλα, ενώ
εντοπίζουμε και έγχρωμες εικόνες. Το περιεχόμενό της παρουσιάζει παιδαγωγικό
ενδιαφέρον και είναι πρόσφορο έδαφος για έρευνα, έχει όμως και ιστορικό
ενδιαφέρον καθώς μέσα σε αυτό αναγράφεται η ιστορία του σχολείου και η μεταβολή
της παιδικότητας μέσα στο χρόνο από το 1986 μέχρι το 2016. Δίνεται η ευκαιρία
στους μαθητές να αναδείξουν και ενδιαφέροντα όπως η ζωγραφική, η ποίηση αλλά
και να μιλήσουν για τις προσωπικές τους ασχολίες (τον αθλητισμό, το σκάκι και
άλλα). Επίσης, ένα μεγάλο μέρος των άρθρων καταλαμβάνει η σχολική ζωή, δηλαδή
οι εκδρομές, οι δράσεις του σχολείου, οι σχέσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών
αλλά και γενικά ό,τι αφορούσε την ζωή στο σχολείο όπως και οι ενέργειες του
συνεταιρισμού (Παπαδοπούλου, 2012).
Τα θέματα ιστορίας όπως οι εθνικές εορτές και η τοπική ιστορία έχουν τη δική τους
θέση στην εφημερίδα, αλλά και ο αθλητισμός, οι περίεργες ειδήσεις και τα
εγκυκλοπαιδικά θέματα, η ζωή στην πόλη της Φλώρινας είναι ενότητες που
απασχολούν τους μαθητές. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση γίνεται φανερή με την
Πράσινη σελίδα, ενώ οι μαθητές γράφουν και για κοινωνικά θέματα (ιεραποστολή
και βοήθεια σε φτωχά κράτη, σελίδα Unicef, επαφή με μαθητές και παιδιά από
εμπόλεμες ζώνες, βοήθεια σε άπορες οικογένειες της Φλώρινας). Αξιοσημείωτο είναι
και ότι οι μαθητές φέρνουν για την εφημερίδα ακροστοιχίδες, σπαζοκεφαλιές,
παιχνίδια, σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, ανέκδοτα, σουντόκου και γρίφους που
αποτελούν την Χαρούμενη σελίδα, ενώ η εφημερίδα είναι μέσο ανακοινώσεων,
ευχαριστηρίων και συγχαρητηρίων.
Τα θέματα επίσης είναι εποχιακά όπως το φθινόπωρο έχουμε αναφορά στην έναρξη
της σχολικής χρονιάς, στην γιορτή της 28ης Οκτωβρίου, της 8ης Νοεμβρίου και της
17ης Νοεμβρίου, του Μακεδονικού Αγώνα και στον κλίμα της Φλώρινας
(Παπαδοπούλου, 2012). Τον χειμώνα επικρατούν και πάλι τα εποχιακά θέματα όπως
οι θρησκευτικές εορτές (Χριστούγεννα, Θεοφάνεια), η Πρωτοχρονιά, αλλά έχουμε
αναφορές στα έθιμα της Φλώρινας και κυρίως στις Φωτιές, στη γιορτή των Τριών
Ιεραρχών και στην αποκριά τον Φεβρουάριο. Την άνοιξη τα θέματα αφορούν και
πάλι την αποκριά, την Καθαρά Δευτέρα και τη Σαρακοστή, το Πάσχα και τη γιορτή
της Μητέρας, όπως και την επέτειο της 25ης Μαρτίου και τον Ευαγγελισμό της
Θεοτόκου. Τέλος, τον Μάιο- Ιούνιο οι μαθητές γράφουν για το καλοκαίρι, τη
Πρωτομαγιά, την αναμονή των διακοπών και τον αποχαιρετισμό του σχολείου
(Παπαδοπούλου, 2012). Μέσα σε όλα αυτά τα θέματα ασφαλώς επικρατεί η έκφραση
για τη σχολική ζωή, ενώ εδώ ενδεικτικά παρουσιάζεται μία γενική κατηγοριοποίηση.
Δεν πρέπει να παραλείψουμε και την διαπολιτισμική διάσταση της εφημερίδας
(επαφή με μαθητές από την Αλβανία, αλλά και θέματα για τον πολιτισμό άλλων
εθνών και χωρών). Η στατιστική ανάλυση των θεμάτων παρουσιάζεται σε παρακάτω
κεφάλαιο.

3.4.Σχέσεις εκπαιδευτικών- μαθητών μέσα από τα
«Φτερουγίσματα»
Όπως έδειξε η έρευνά μας ένα κομμάτι της σχολικής ζωής είναι και οι κοινωνικές
σχέσεις που αναπτύσσονται στο σχολείο μέσω μίας ούτως ή άλλως
κοινωνικοποιητικής δραστηριότητας όπως είναι η έκδοση της σχολικής εφημερίδας.
Η Παπαδοπούλου αναφέρει σε αδημοσίευτη έρευνά της για τα «Φτερουγίσματα» ότι
ένα μέρος των 86 μαθητών που χρησιμοποίησε αναφέρθηκε στην ομαδική εργασία
που επιτελείται μέσω της εφημερίδας, αλλά και η δική μας ποιοτική έρευνα στα
θέματα της σχολικής ζωής που παρουσιάζονται στην εφημερίδα, ένα μεγάλο ποσοστό
είναι αυτά που αναφέρονται στις σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους και με τους
εκπαιδευτικούς (Παπαδοπούλου, 2012). Οι εκπαιδευτικοί που μας παραχώρησαν
συνέντευξη δήλωσαν ότι αποφάσιζαν με συνεργατικότητα ποιος θα ήταν ο υπεύθυνος
της εφημερίδας και πως έπρεπε να δουλεύουν μαζί για να πετύχουν αποτέλεσμα. Από
την άλλη υπήρχαν εκπαιδευτικοί που δήλωσαν ότι πολλές φορές υπήρχαν δυσκολίες
στη συνεργασία μεταξύ τους (Συνέντευξη: Γεώργιος Λυγούρας, Φωτιάδης Κων/νος
Φωτιάδης, Δαμιανίδου- Τσιουμήτα Μαρία, Τρακόλη Μαρία, 2016). Όμως, είναι
σημαντικό ότι η εφημερίδα έδωσε το έδαφος για συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων
μεταξύ των εκπαιδευτικών. Οι σχέσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών
βελτιώθηκαν όπως περιγράφουν από εμπειρίες τους οι παλαιότεροι μαθητές του
σχολείου, καθώς υπήρχε άμεση συνεργασία και διάλογος, πράγμα που έφερνε κοντά
τα παιδιά και τους δασκάλους. Η δημιουργία των «Φτερουγισμάτων» έκανε τους
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να έχουν έναν κοινό σκοπό πράγμα που σημαίνει
ότι αντιλαμβάνονταν ότι ήταν μέλη μία κοινής ομάδας με κοινά προβλήματα και
προσδοκίες. Όπως φαίνεται και από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών η εφημερίδα
τους έφερε κοντά με τους μαθητές, συνομιλούσαν και συνδιοργάνωναν δράσεις,
εκδρομές και εκδηλώσεις, πράγμα πολύ θετικό για τις σχέσεις των δύο ομάδων μέσα
στο σχολείο. Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές βελτίωσαν και αυτοί τις σχέσεις
μεταξύ τους, καθώς έπρεπε να συνεργάζονται και ένιωθαν ότι επιτελούσαν ένα κοινό
σκοπό. Το σχολείο τους μέσα από την εφημερίδα γινόταν γνωστό στην κοινωνία και
όλοι μαζί εισέπρατταν την ανταπόκριση του κόσμου (Συνεντεύξεις: Τσιουμήτας
Γαβριήλ, Καράντζας Λάζαρος, Τσουκαλά Βάσια, Ελευθερίου Χρυσούλα, Τσουμίτα
Χριστιάνα, 2016).

3.5.Αναμνήσεις μαθητών- εκπαιδευτικών από τα «Φτερουγίσματα»
Οι συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών που συμμετείχαν στα
«Φτερουγίσματα» μας αφήνουν να δούμε και την επίτευξη των συναισθηματικών
στόχων αλλά και την βελτίωση της αντιμετώπισης του θεσμού του σχολείου. Πιο
αναλυτικά, οι εκπαιδευτικοί από τους οποίους πήραμε συνέντευξη έχουν να πουν ότι
όλοι προσπάθησαν από την καρδιά τους για την επιτυχία της εφημερίδας και του
συνεταιρισμού. Χαιρόντουσαν την κάθε στιγμή με τους μαθητές και δούλευαν πολύ
(Συνεντεύξεις: Γεώργιος Λυγούρας, Κων/νος Φωτιάδης, Βογδανίδου Βάσω, Τρακόλη
Μαρία, 2016). Η κ. Μαρία Τρακόλη μάλιστα αναφέρει την πρώτη μέρα που έμαθε
για την εφημερίδα όταν ήρθε στο σχολείο που ο διευθυντής τότε Απόστολος

Τσιούμητας ήρθε με τα φύλλα της εφημερίδας στο χέρι και αμέσως εκείνη δέχτηκε να
βοηθήσει. Οι εμπειρίες που αποκόμισαν από την εργασία αυτή τους έδωσαν την
ηθική ικανοποίηση της αναγνώρισης από την κοινωνία της Φλώρινας ότι στο
συγκεκριμένο σχολείο γίνεται καλή δουλειά (Συνεντεύξεις: Γεώργιος Λυγούρας,
Φωτιάδης Κων/νος, 2016).
Οι μαθητές, επίσης, έχουν να μας μιλήσουν για τις όμορφες αναμνήσεις και
διαβάζοντας το επετειακό φύλλο όπου μας έχουν στείλει τις ευχές τους θα
διαπιστώσουμε ότι το συναίσθημα που ένιωθαν με τη συμμετοχή τους ήταν η
λαχτάρα της δημοσίευσης του άρθρου τους. Όλοι έγραφαν και περίμεναν με αγωνία
να νιώσουν την ικανοποίηση όταν θα έβλεπαν το κείμενο και το όνομά τους στην
εφημερίδα. Ήταν μία χαρούμενη δραστηριότητα γιατί μπορούσαν να γράφουν για την
σχολική τους ζωή και η δραστηριότητα αυτή ήταν κάτι πρωτόγνωρο για αυτούς.
Είναι σημαντικό ότι συνεργάζονταν και ότι οι δάσκαλοι τους βοηθούσαν με το να
τους δίνουν κάποιες φορές και ιδέες για το τι να γράψουν. Με αυτόν τον τρόπο
εκφράζονταν και γίνονταν πιο υπεύθυνοι σαν μικροί δημοσιογράφοι (Συνεντεύξεις:
Ελευθερίου Χρυσούλα, Καράντζας Λάζαρος, Τσιουμήτας Γαβριήλ, Τσουκαλά Βάσια,
Τσουμίτα Χριστιάνα, 2016). Οι όμορφες στιγμές όπως μας περιέγραψαν οι μαθητές
ήταν πολλές, όπως το άγχος και η αγωνία για το ξεκίνημα, η χαρά της δημοσίευσης
και οι εκδηλώσεις στα πλαίσια παρουσίασης της εφημερίδας ήταν μερικές από αυτές
τις στιγμές. Οι παλαιότεροι μαθητές που ήταν παρόντες στα πρώτα φύλλα της
εφημερίδας λένε πως μία από τις πιο σημαντικές στιγμές ήταν όταν έπιασαν το πρώτο
φύλλο των «Φτερουγισμάτων» στα χέρια τους, είδαν να γίνεται πράξη όλο αυτό που
σχεδίαζαν καιρό (Συνεντεύξεις: Λάζαρος Καράντζας, Τσιουμήτας Γαβριήλ, 2016).
Εδώ είναι σημαντικό να τονιστεί ότι συνήθως οι ενήλικες εξιδανικεύουν το παιδικό
παρελθόν, σίγουρα θα υπήρχαν και δύσκολες στιγμές στην εκπόνηση της εφημερίδας,
κάτι που οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν περισσότερο, καθώς βίωσαν αυτή την
εμπειρία ως ενήλικες και είχαν την ευθύνη της οργάνωσης, όμως δεν μπορούμε σε
καμία περίπτωση να μην θεωρήσουμε ότι τα θετικά συναισθήματα των μαθητών για
τα «Φτερουγίσματα» είναι αληθινά και ότι η εφημερίδα πέτυχε τους περισσότερους
στόχους της για αυτό είχε και μεγάλη διάρκεια. Άλλωστε, είναι μία πολύ αξιόλογη
προσπάθεια και ο ιδρυτής έβαλε γερά θεμέλια, καθώς εργαζόταν με μεράκι για αυτή
όντας ένας ακούραστος δάσκαλος που δεν εφησυχαζόταν. Όμως και οι εκπαιδευτικοί
και οι διευθυντές που συνέχισαν την εργασία αυτή έβαλαν αγάπη και εργατικότητα
στο εγχείρημα αυτό και κατάφεραν να το διατηρήσουν δύο ολόκληρες δεκαετίες μετά
τη συνταξιοδότηση του ιδρυτή και να το ανανεώσουν, προσαρμόζοντας το στις
μεταβαλλόμενες ανάγκες των μαθητών. Όπως μας περιγράφει ο διευθυντής του 6ου
Δημοτικού σχολείου, κ. Λυγούρας Γεώργιος, δούλευε ατελείωτες ώρες για την
εφημερίδα και νιώθει ικανοποίηση για την πορεία της.

3.6.Γνώμη κατοίκων Φλώρινας για τα «Φτερουγίσματα»
Το 2006 η εφημερίδα βραβεύτηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της Φλώρινας
για την προσφορά της στην τοπική ενημέρωση και τον πολιτισμό. Είναι σημαντικό
ότι τα «Φτερουγίσματα» ξέφυγαν από τα όρια μίας σχολικής εφημερίδας και έγιναν

ένα έντυπο που διαβάστηκε πολύ από τους Φλωρινιώτες αλλά και όχι μόνο. Οι
κάτοικοι και η κοινωνία της Φλώρινας αγκάλιασε την προσπάθεια των μαθητών και
τα «Φτερουγίσματα» αποτελούν ένα κομμάτι της ιστορίας του τοπικού τύπου
(Συνεντεύξεις: Λάζαρος Καράντζας, Γαβριήλ Τσιουμήτας, Τρακόλη Μαρία, 2016).
Οι γονείς ήθελαν να βλέπουν τα άρθρα των παιδιών τους και έτσι από στόμα σε
στόμα και από χέρι σε χέρι η εφημερίδα απέκτησε απήχηση και διαβαζόταν από ένα
μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας της Φλώρινας. Οι Φλωρινιώτες έδιναν θάρρος στους
μαθητές να συνεχίσουν, ενώ τα παιδιά τα πρώτα χρόνια πουλούσαν τις εφημερίδες
έναντι ενός πολύ μικρού αντίτιμου και η εφημερίδα είχε μεγάλη επιτυχία
(Συνεντεύξεις: Τρακόλη Μαρία, Καράντζας Λάζαρος, Τσιουμήτας Γαβριήλ, 2016).

ΚΕΦ.4: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
«ΦΤΕΡΟΥΓΙΣΜΑΤΩΝ»
4.1.Ανάλυση Περιεχομένου
4.1.1.Ποσοτική ανάλυση

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα 153 φύλλα της παιδικής και σχολικής εφημερίδας
«Φτερουγίσματα», τα οποία κυρίως αποτελούνται από 4, 6 ή 8 σελίδες, σε
περιπτώσεις με ενισχυμένο υλικό έχουμε και φύλλα με 12 σελίδες. Τα θέματα
κατηγοριοποιήθηκαν στις εξής γενικές ενότητες: Εθνικές εορτές- Ιστορία, Τοπική
Ιστορία, Σχολική ζωή, Πόλη της Φλώρινας, Περιβάλλον, Κοινωνικά θέματα, Θέματα
γενικού ενδιαφέροντος- παιδικά, Σπαζοκεφαλιές- διασκέδαση, ΕυχαριστήριαΑνακοινώσεις, Θρησκευτικές εορτές- έθιμα, Επίκαιρα- Εποχιακά, Αθλητισμός. Οι
ενότητες προκύπτουν με βάση την ανάγνωση του αρχείου της εφημερίδας. Ας
σημειωθεί ότι υπάρχει έλλειψη της σχολικής χρονιάς 1991-1992. Επομένως, τα
φύλλα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται στην ποσοτική και ποιοτική ανάλυση.
Επιπροσθέτως, το επετειακό φύλλο των 20 ετών του Ιουνίου του 2007, αλλά και το
φύλλο που εκδώσαμε με τους μαθητές για την επέτειο των 30 ετών τον Ιούνιο του
2016 δεν περιλαμβάνονται, καθώς αποτελούν ξεχωριστά φύλλα που το περιεχόμενό
τους δεν μπορεί να ενταχθεί σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες και αφορά
κυρίως την ίδια την εφημερίδα και τον σχολικό συνεταιρισμό. Οι εικόνες, επίσης,
έχουν μελετηθεί, αλλά δεν έχει γίνει η κατηγοριοποίησή τους, διότι είναι ποικίλης
ύλης, αφορούν ζωγραφιές μαθητών αλλά σε πλειοψηφία είναι επιλογή των
εκπαιδευτικών και του τυπογράφου, επομένως μία θεματική τους ανάλυση θα ήταν
εδώ άστοχη. Ο αριθμός των εικόνων είναι συνολικά: 596 συμπεριλαμβανομένου τις
ζωγραφιές των μαθητών, τις επιλογές του τυπογράφου και των δασκάλων και τις
φωτογραφίες από δραστηριότητες. Το θέμα όμως που αφορά την έρευνά μας είναι τα
γραπτά κείμενα της εφημερίδας, τα άρθρα των μαθητών.
Ο αριθμός των άρθρων που γράφτηκαν συνολικά είναι 3739. Η κατανομή τους ανά
χρονικό διάστημα και δεκαετίες παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα, ενώ
ακολουθεί το κυκλικό διάγραμμα με τα ποσοστά ανά δεκαετία.
Πίνακας 1: Άρθρα ανά δεκαετίες
Δεκαετίες

Πλήθος

1986-1990

897

1990-2000

920

2000-2010

1599

2010-2016

323

Σύνολο

3739

Κυκλικό γράφημα με ποσοστά:

Αριθμός άρθρων
1986-1990

1990-2000

2000-2010

9%

2010-2016

24%

43%
24%

Από τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία συμπεραίνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό
άρθρων με σημαντική διαφορά γράφτηκαν την δεκαετία 2000-2010 (43%). Εκτός από
το ότι η δεκαετία είναι ολόκληρη χρονικά, εδώ είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι με
το νόμο του 1997 οριστικοποιείται η λειτουργία των σχολικών συνεταιρισμών και το
σχολείο λόγω ετοιμότητας αναδεικνύει την εφημερίδα, η οποία τα χρόνια αυτά
λαμβάνει και μία οργανωμένη δομή και επεκτείνεται. Οι καινοτομίες στην
εκπαίδευση αγγίζουν και την σχολική εφημερίδα. Αξίζει να τονίσουμε ότι τα
ποσοστά των ετών 1986-1990 και 1990-2000 παρουσιάζουν ίση κατανομή (24%) με
μία μικρή αριθμητική διαφορά στα άρθρα, 897 και 920 αντίστοιχα. Αυτό φανερώνει
ότι τα πρώτα χρόνια των «Φτερουγισμάτων» υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από την
πλευρά των μαθητών, καθώς μέσα σε τέσσερα χρόνια παρατηρούμε όμοιο ποσοστό
με την δεκαετία, στην οποία έχουμε μία σταθερότητα και μία μικρή αύξηση των
άρθρων. Τέλος, τα τελευταία έξι χρόνια της εφημερίδας ο αριθμός των άρθρων
μειώνεται και όπως σημειώσαμε η κυκλοφορία δεν γίνεται τόσο συχνά, πράγμα που
δείχνει και τις οικονομικές αδυναμίες από την κρίση του 2010, αλλά και την στροφή
των μαθητών σε άλλους τρόπους έκφρασης και ενημέρωσης, όπως το διαδίκτυο και
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για αυτό σε σύγκριση με την πρώτη τετραετία, αλλά
και γενικότερα το χρονικό διάστημα 2010-2016 καταλαμβάνει μόνο το 9% των
άρθρων της σχολικής εφημερίδας.
Πίνακας 2: Θέματα εφημερίδας
Θέματα

Πλήθος

Αθλητικά θέματα
ΓρίφοιΔιασκέδαση

72
Σπαζοκεφαλιές489

Εθνικές εορτές

371

Επίκαιρα- εποχιακά

318

Ευχαριστήρια- ανακοινώσεις

57

Θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος

508

Θρησκευτικά θέματα- έθιμα

510

Κοινωνικά θέματα

135

Περιβάλλον

140

Πόλη Φλώρινας

247

Σχολική Ζωή

827

Τοπική Ιστορία

65

Σύνολο

3739

Κυκλικό γράφημα με ποσοστά: Θέματα εφημερίδας

Θέματα εφημερίδας
Εθνικές εορτές

Τοπική Ιστορία

Σχολική Ζωή

Πόλη Φλώρινας

Περιβάλλον

Κοινωνικά θέματα

Θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος

Γρίφοι- Σπαζοκεφαλιές- Διασκέδαση

Ευχαριστήρια- ανακοινώσεις

Θρησκευτικά θέματα- έθιμα

Επίκαιρα- εποχιακά

Αθλητικά θέματα
2%
8%

10%

2%

14%
22%

1%
13%

7%
13%
4% 4%

Το σύνολο των άρθρων που καταγράψαμε είναι 3739 και διανέμεται σε 12 ενότητες.
Από αυτές κυριαρχούν τα κείμενα που είναι σχετικά με την Σχολική ζωή (827 σε
αριθμό- 22%). Έπειτα, έχουμε σημαντικό ποσοστό στα Θρησκευτικά θέματα (14%),
ενώ τα Θέματα γενικού ενδιαφέροντος και οι σπαζοκεφαλιές καταλαμβάνουν ένα
13%. Οι Εθνικές εορτές είναι το 10% των θεμάτων ενώ τα εποχιακά θέματα αφορούν
το 8%. Η κατανομή αυτή φανερώνει ότι η εφημερίδα έχει σχολικό χαρακτήρα, καθώς
επίκεντρο των θεμάτων αποτελεί η ζωή στο σχολείο των μαθητών που μέσα από τη

συγγραφή μπορούν να εκφράσουν εντυπώσεις και απόψεις. Το μεγάλο ποσοστό
αναφοράς στα Θρησκευτικά θέματα φανερώνει τον προσανατολισμό του σχολείου σε
παραδοσιακά πρότυπα, αλλά και την επιρροή της γενικής θρησκευτικότητας που
επικρατεί στην πόλη της Φλώρινας. Όμως, είναι ακόμη πιο σημαντικό να αναφερθεί
ότι οι μαθητές γράφουν για πολλά έθιμα και θρησκευτικά έθιμα, καθώς αποτελούν
υλικό για αφόρμηση αλλά και για πρωτοτυπία στα άρθρα, ενώ είναι εύκολη η
βιβλιογραφική πρόσβαση στα θέματα αυτά.
Τα θέματα γενικού ενδιαφέροντος αφορούν ειδήσεις από τον κόσμο, διάφορα παιδικά
παραμύθια και παιδικά θέματα αλλά και εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες. Η θέση τους
στην εφημερίδα είναι σημαντική μαζί με τις σπαζοκεφαλιές και τις ακροστιχίδες,
καθώς έχουν κατεξοχήν παιδικό και σχολικό χαρακτήρα. Ειδικά οι σπαζοκεφαλιές
ελαφρύνουν το ύφος της εφημερίδας και προσελκύουν το ενδιαφέρον μεγαλύτερου
ποσοστού μαθητών. Τέλος, ας σημειωθεί ότι συναντάμε χαμηλότερα ποσοστά στην
Τοπική Ιστορία, καθώς είναι ένα θέμα που βλέπουμε να απασχολεί τους μαθητές
κυρίως τα πρώτα χρόνια έκδοσης και κυρίως την ημέρα της απελευθέρωσης της
Φλώρινας. Η Τοπική Ιστορία είναι μία ενότητα που σχετικά σύγχρονα έχει ενταχθεί
στη διδακτική της Ιστορίας στην Ελλάδα, ενώ τα πρώτα χρόνια έκδοσης της
εφημερίδας θα αποδώσουμε την ενασχόληση με την τοπική ιστορία στο ενδιαφέρον
των εκπαιδευτικών για την Φλώρινα και στις πρωτοβουλίες των μαθητών.
Η δομή της εφημερίδας μας δίνει την δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε συγκρίσεις
σχετικά με τη συχνότητα των θεμάτων ανάμεσα στις δεκαετίες της κυκλοφορίας της.
Πιο αναλυτικά, θα εξετάσουμε τη συχνότητα των παραπάνω θεμάτων διαχωρίζοντας
τις κατηγορίες- μεταβλητές ανά δεκαετία. Οι δεκαετίες εδώ ορίζονται ως εξής: 19801990,η οποία όμως δεν αντιπροσωπεύεται ολόκληρη, καθώς η κυκλοφορίας των
«Φτερουγισμάτων», 1990-2000, 2000-2010 και 2010-2016, όπου και πάλι μελετάμε
αυτά τα έξι χρόνια κυκλοφορίας.
Οι μαθητές ήταν οι πρωταγωνιστές και οι συγγραφείς των άρθρων, επομένως, είναι
σημαντικό να αναλυθεί η συμμετοχή τους ανάλογα με το φύλο. Με αυτόν τον τρόπο
θα εξετάσουμε την απήχηση της σχολικής εφημερίδας στα δύο φύλα, αλλά και το
κατά πόσο η σχολική εφημερίδα δημιουργεί διαφορετικά κίνητρα και συναισθήματα
στα δύο φύλα. Εδώ ας τονιστεί ότι η αριθμητική διαφορά που θα μελετηθεί μπορεί να
μην είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά είναι αρκετά σημαντική και επομένως αξίζει να
παραθέσουμε τα στατιστικά στοιχεία. Συνολικά στην εφημερίδα έγραψαν 1204
διαφορετικοί μαθητές.
Πίνακας 3: Το φύλλο των συγγραφέων των άρθρων
Φύλο

Πλήθος

Αγόρια

531

Κορίτσια

673

Σύνολο

1204

Κυκλικό γράφημα:

Αριθμός
Αγόρια

Κορίτσια

44%
56%

Είναι φανερό ότι η συμμετοχή των κοριτσιών είναι μεγαλύτερη από αυτή των
αγοριών με διαφορά 12%. Συγκεκριμένα από τα 1204 παιδιά που γράφουν για την
εφημερίδα το 56% είναι κορίτσια και το 44% είναι αγόρια. Η διαπίστωση μας δείχνει
μία θετικότερη ανταπόκριση των κοριτσιών στο ζήτημα της συγγραφής και της
σχολικής εφημερίδας, όμως κυρίως δεν πρέπει να ξεχνούμε την αριθμητική υπεροχή
των κοριτσιών στο ελληνικό σχολείο, πράγμα που ενισχύει αριθμητικά και τη
συμμετοχή τους στα Φτερουγίσματα.
Παρακάτω θα εξετάσουμε την κατανομή της μεταβλητής Φύλο ανά τις δεκαετίες που
συμβατικά έχουμε διαχωρίσει. Πιο αναλυτικά, η στατιστική αυτή μελέτη θα μας
δείξει την ανταπόκριση των δύο φύλων στην εφημερίδα κατά τη διάρκεια του
χρόνου και θα μπορούμε να δούμε αυξομειώσεις ανάλογα με τις συνθήκες και την
εξέλιξη της εφημερίδας. Είναι ορθό να σημειώσουμε ότι τα κορίτσια υπερτερούν σε
όλες τις χρονικές περιόδους αλλά η ποσοτική διαφορά μεταβάλλεται. Παρόλη όμως
την υπεροχή, πρόεδροι του συνεταιρισμού είναι κατά μεγάλη πλειοψηφία αγόρια, μία
στάση που φανερώνει την τάση των μαθητών να ακολουθούν τα πρότυπα της
κοινωνίας που συχνότερα στις διοικητικές θέσεις συναντούμε άνδρες. Δεν θα
μπορούσαμε να σταθούμε βέβαια μόνο σε αυτό το κριτήριο επιλογής, γιατί στην
περίπτωση των παιδιών ο δημοφιλής μαθητής ορίζεται και με τα ιδιαίτερα κριτήρια
της ηλικίας. Στο θέμα που εξετάζουμε τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία απαριθμούν
τους μαθητές που έγραφαν στην εφημερίδα, αγόρια και κορίτσια, ανά δεκαετία.
Είναι ορθό, όμως, να παραθέσουμε μία κατανομή των μαθητών γενικότερα στα
χρόνια κυκλοφορίας της εφημερίδας, έτσι ώστε να έχουμε μία καθαρή εικόνα του
αριθμού των μαθητών που έγραφαν σε κάθε χρονικό διάστημα με σκοπό να
μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα δεδομένα με βάση την πραγματική κατανομή των
μαθητών σε κάθε εποχή.
Πίνακας μαθητών ανά δεκαετία:

Χρονολογίες

Πλήθος

1986-1990

169

1990-2000

281

2000-2010

602

2010-2016

152

Σύνολο

1204

Κυκλικό γράφημα:

Αριθμός
1986-1990

1990-2000

13%

2000-2010

2010-2016

14%

23%
50%

Τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία φανερώνουν την ποσοτική υπεροχή της δεκαετίας
2000-2010 όπου οι περισσότεροι μαθητές γράφουν τότε στην εφημερίδα. Εδώ πρέπει
να σημειωθεί ότι η κυκλοφορία της εφημερίδας καταλαμβάνει ολόκληρη τη δεκαετία,
επομένως, είναι λογικό να έχουμε και την υπεροχή του ποσοστού που αγγίζει το 50%.
Όμως, γενικά η συμμετοχή είναι μεγάλη, αλλά αυξάνεται και ο αριθμός των μαθητών
του σχολείου. Την δεκαετία 1990-2000 έχουμε το ποσοστό 23% και τις δύο χρονικές
περιόδους 1986-1990 και 2010-2016 έχουμε ποσοστό 14% και 13% αντίστοιχα.
Πρώτα θα παραθέσουμε την κατανομή των αγοριών και κοριτσιών τα πρώτα χρόνια
της εφημερίδας, 1986-1990.

Αριθμός
Αγόρια

Κορίτσια

47%
53%

Κυκλικό
γράφημα
με
ποσοστά:

Το χρονικό διάστημα 1986-1990 το ποσοστό που παρουσιάζουν οι δύο μεταβλητές
έχει μία μονοψήφια διαφορά, καθώς τα κορίτσια είναι το 53% των συμμετεχόντων
στην εφημερίδα είναι κορίτσια και τα αγόρια το 47%. Το ποσοστό των αγοριών είναι
σημαντικό και σχεδόν έχουμε μία ισάξια συμμετοχή.
Δεκαετία 1990-2000: Το ποσοστό των αγοριών και κοριτσιών που γράφουν στην
εφημερίδα

Αριθμός
Αγόρια

Κορίτσια

37%

63%

Εδώ έχουμε να σημειώσουμε μία σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο μεταβλητές.
Πιο αναλυτικά, τα κορίτσια έχουν ένα μεγάλο ποσοστό 63% και τα αγόρια μειώνουν
το ποσοστό τους στο 37%. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όμως ότι μιλάμε για
περισσότερους μαθητές καθώς τη δεκαετία αυτή έχουμε 281 μαθητές που γράφουν.
Και πάλι τα κορίτσια υπερτερούν σε σχέση με τα αγόρια.
Δεκαετία 2000-2010: Το ποσοστό των αγοριών και κοριτσιών που γράφουν στην
εφημερίδα

Αριθμός
Αγόρια

Κορίτσια

48%
52%

Την δεκαετία αυτή έχει και πάλι τα κορίτσια είναι περισσότερα από τα αγόρια με
ποσοστό 52% και 48% αντίστοιχα. Η διαφορά τους όμως μειώνεται και πάλι σε
μονοψήφιο ποσοστό (4%), πράγμα που φανερώνει και την μεγάλη ανταπόκριση των
αγοριών στα «Φτερουγίσματα».
Δεκαετία (συμβατικά) 2010-2016:

Αριθμός
Αγόρια

Κορίτσια

38%

62%

Σε αυτή τη χρονική περίοδο έχουμε και πάλι μία μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα
αγόρια και τα κορίτσια. Τα αγόρια που συμμετέχουν έχουν ποσοστό 38% και τα
κορίτσια 62%., δηλαδή μία διαφορά της τάξης του 24%. Η διαφορά είναι μεγάλη και
μας φανερώνει αλλαγή στη στάση των αγοριών απέναντι στην εφημερίδα, αν
σκεφτούμε ότι το διάστημα 1986-1990 παρά ότι έχουμε λιγότερα χρόνια κυκλοφορίας
τα αγόρια που γράφουν είναι περισσότερα σε απόλυτους αριθμούς.
Παρακάτω θα παραθέσουμε και τα στατιστικά στοιχεία των δύο μεταβλητών
ξεχωριστά για κάθε δεκαετία. Πιο αναλυτικά, θα εξετάσουμε την ποσοτική διαφορά
των αγοριών μέσα στα χρονικά διαστήματα κυκλοφορίας της εφημερίδας και
αντίστοιχα των κοριτσιών.
Πίνακας: Αγόρια ανά δεκαετία
Δεκαετίες

Πλήθος

1986-1990

80

1990-2000

105

2000-2010

288

2010-2016

58

Σύνολο

Κυκλικό γράφημα:

531

Αγόρια
1986-1990

1990-2000

11%

2000-2010

2010-2016

15%

20%
54%

Η ποσοτική υπεροχή των αγοριών είναι την δεκαετία 2000-2010 που όπως έχει
σημειωθεί συμμετέχουν πολλοί μαθητές στην εφημερίδα, ίσως σχεδόν όλοι, καθώς
έχουμε μεγάλο αριθμό. Η ανταπόκριση των αγοριών είναι σημαντική αυτή τη χρονιά.
Το ποσοστό που σημειώνεται είναι 54%, πράγμα που σημαίνει ότι κάτι παραπάνω
από το μισό των αγοριών έχουν γράψει συνολικά στην εφημερίδα. Ακολουθεί η
δεκαετία 1990-2000 με ποσοστό 20% και έπειτα τα έτη 1986-1990 με ποσοστό 15%
και 2010-2016 με ποσοστό 11%.
Πίνακας: Κορίτσια ανά δεκαετία
Δεκαετίες

Πλήθος

1986-1990

89

1990-2000

176

2000-2010

314

2010-2016

94

Σύνολο

Κυκλικό γράφημα:

673

Κορίτσια
1986-1990

1990-2000

14%

2000-2010

2010-2016

13%

26%
47%

Η δεκαετία 2000-2010 παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό των κοριτσιών (47%)
όμως σε αυτή την περίπτωση είμαστε κάτω από το μισό σε αντίθεση με τα αγόρια. Οι
λόγοι είναι οι ίδιοι, καθώς αυτή τη δεκαετία έχουμε αύξηση του αριθμού των
μαθητών και αύξηση του ενδιαφέροντος για την εφημερίδα. Τα κορίτσια που
υπερτερούν έτσι και αλλιώς έχουν και εδώ μεγάλο ποσοστό και ο αριθμός των
κοριτσιών που συμμετέχει στην εφημερίδα είναι 314. Μετά ακολουθεί η δεκαετία
1990-2000 με ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 26% και στο τέλος
σημειώνονται τα ποσοστά 14% για τα έτη 2010-2016 και 13% για τα έτη 1986-1990.
Ποσοτική ανάλυση των θεμάτων της εφημερίδας «Φτερουγίσματα»
Η πρώτη μεταβλητή που εξετάζουμε είναι οι εθνικές εορτές, καθώς τα πρώτα άρθρα
που διαβάστηκαν στην εφημερίδα είναι σχετικά με αυτό το θέμα. Παρουσιάζουμε τον
πίνακα συχνότητας αυτής της μεταβλητής στις δεκαετίες:
Πίνακας 3: Εθνικές εορτές- ιστορία- συχνότητα εμφάνισης ανά δεκαετία
Δεκαετίες

Πλήθος

1986-1990

80

1990-2000

100

2000-2010

162

2010-2016

29

Σύνολο

371

Κυκλικό γράφημα με ποσοστά:

Εθνικές εορτές
1986-1990

1990-2000

2000-2010

2010-2016

8%
21%

44%

27%

Είναι φανερό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό σχετικά με τα άρθρα που αφορούν τις
εθνικές εορτές παρατηρείται την δεκαετία 2000-2010 με ποσοστό 44%. Η εμφάνιση
αυτού του ποσοστού είναι λογική, καθώς η κυκλοφορία της εφημερίδας εντείνεται
αυτή την δεκαετία αλλά ακόμη οι μαθητές γράφουν αρκετά για το συγκεκριμένο θέμα
καθώς αποτελεί αφορμή. Ακόμη, την δεκαετία αυτή υπάρχει ο διάλογος για τα
σχολικά βιβλία αλλά κυρίως οφείλουμε να σημειώσουμε ότι ενισχύονται οι σχολικές
εορτές και ιδιαίτερα στο 6ο Δημοτικό παρατηρούμε ένα ενδιαφέρον σχετικά με τις
εθνικές εορτές αλλά και την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Η δεκαετία
1990-2000 εμφανίζει σημαντικό ποσοστό συχνότητας (27%), ενώ ακολουθεί με
μικρή διαφορά το χρονικό διάστημα 1986-1990 με 80 άρθρα και ποσοστό 21%. Η
διαφορά των δύο χρονικών περιόδων δεν είναι μεγάλη και αν υπολογίσουμε ότι για
τη δεκαετία του 1980 μιλάμε ουσιαστικά για τετραετία θα παρατηρήσουμε
συγκριτικά ότι το ποσοστό 21% είναι αρκετά σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι η
ενασχόληση με εθνικά θέματα τα πρώτα χρόνια της εφημερίδας έχει σημαντική θέση
και δείχνει την εκπαιδευτική τάση της εποχής που την χωρίζουν 10 χρόνια από την
αποκατάσταση της δημοκρατίας.
Η επόμενη ενότητα αφορά την τοπική ιστορία. Αποφασίστηκε η Τοπική Ιστορία να
διαχωριστεί από τις εθνικές εορτές και τα υπόλοιπα ιστορικά θέματα, καθώς αποτελεί
ένα ξεχωριστό θέμα. Ακόμη, η ιστορία της Φλώρινας εντάσσεται στο ευρύτερο
κομμάτι της ιστορικής πορείας της Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας και είναι
ορθό να διαχωριστεί καθώς ακολουθεί άλλη ιστορική εξέλιξη σε σχέση με την εθνική
ιστορία. Το θέμα της τοπικής ιστορίας είναι από μόνο του μία ξεχωριστή ενότητα και
η διάκρισή του από τα υπόλοιπα είναι μία διαδικασία που μπορεί να μας φανερώσει
την ενασχόληση των εκπαιδευτικών με αυτό το κομμάτι, αλλά και το ενδιαφέρον των
μαθητών. Σε ποσοστό γενικά η Τοπική Ιστορία δεν καταλαμβάνει μεγάλο χώρο,
έχουμε 65 άρθρα και τα περισσότερα αφορούν την απελευθέρωση της Φλώρινας.
Όμως, είναι ενδιαφέρον να μελετήσουμε την κατανομή των ποσοστών στις δεκαετίες.
Πίνακας 4: Τοπική Ιστορία ανά δεκαετίες

Δεκαετίες

Πλήθος

1986-1990

25

1990-2000

26

2000-2010

14

2010-2016

1

Σύνολο

66

Κυκλικό γράφημα:

Τοπική Ιστορία
1986-1990

1990-2000

2000-2010

2010-2016

2%

21%
38%

39%

Η Τοπική Ιστορία σαν θέμα έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά τις δύο πρώτες δεκαετίες
κυκλοφορίας, 1986-1990, 1990-2000, 38% και 39% αντίστοιχα. Η ανάλυση αυτή
φανερώνει ότι τα πρώτα χρόνια λόγω της γενικότερης ενασχόλησης με θέματα
ιστορίας, ενδεχομένως και το αναδυόμενο και πάλι Μακεδονικό Ζήτημα οδηγεί τους
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς σε μία συγγραφή άρθρων σχετικών με την ιστορία
της Φλώρινας. Επιπλέον, ο ρόλος του Αποστόλου Τσιουμήτα είναι σημαντικός, διότι
είναι γνωστή η σημασία που έδινε στα εθνικά ζητήματα της Φλώρινας και
ενδεχομένως με αυτή τη στάση του και τις κοινωνικές του κινήσεις να διαμόρφωνε
και την στάση των μαθητών. Το ποσοστό της επόμενης δεκαετίας είναι πιο μικρό
αλλά έχει μία σημαντικότητα καθώς αποτελεί το 21% στο σύνολο των άρθρων της
Τοπικής Ιστορίας. Τέλος, ένα ελάχιστο ποσοστό παρουσιάζεται το χρονικό διάστημα
2010-2016, όπου όπως προαναφέρθηκε η κυκλοφορία της εφημερίδας αντιμετωπίζει
προβλήματα, αλλά και η προθυμία των μαθητών μειώνεται. Η Τοπική Ιστορία δεν
είναι ένα εύκολο πεδίο έρευνας και η αναζήτηση βιβλιογραφίας, κυρίως στο
διαδίκτυο από τους μαθητές δεν είναι τόσο αποτελεσματική όπως για άλλα θέματα.
Για αυτό έχουμε ένα ποσοστό 2% που αφορά άρθρα και κείμενα σχετικά με αυτό το
θέμα.

Η ενότητα της Σχολικής ζωής είναι το κομμάτι που όπως είδαμε καταλαμβάνει το
μεγαλύτερο χώρο στην εφημερίδα. Η εφημερίδα γράφεται από τους μαθητές και
αφορά όλη την κοινότητα του σχολείου. Επίκεντρο όμως είναι οι ίδιοι. Είναι πολύ
σημαντικό να αναλυθεί η κατανομή των άρθρων που αφορούν τη Σχολική ζωή στις
δεκαετίες, έτσι ώστε να εξεταστεί η έκφραση των μαθητών και να προχωρήσουμε
παρακάτω στην ποιοτική ανάλυση.
Πίνακας 5: Σχολική ζωή ανά δεκαετίες
Δεκαετίες

Πλήθος

1986-1990

203

1990-2000

216

2000-2010

375

2010-2016

33

Σύνολο

827

Κυκλικό γράφημα με ποσοστά:

Σχολική ζωή
1986-1990

1990-2000

2000-2010

2010-2016

4%

25%

45%
26%

Μελετώντας τα στατιστικά στοιχεία συμπεραίνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό
άρθρων που αφορά την σχολική ζωή σημειώνεται την δεκαετία 2000-2010 (45%) με
αριθμό άρθρων 375. Η πλειοψηφία αυτή είναι λογική, αν σκεφτούμε ότι την δεκαετία
αυτή οι δραστηριότητες του σχολείου είναι πολλές και καινοτόμες. Το σχολείο
αποτελεί το πρώτο Πειραματικό Δημοτικό της Φλώρινας και επομένως η σχολική
ζωή περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις. Οι μαθητές αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο.
Άλλωστε, έχει οριστικοποιηθεί ο τρόπος λειτουργίας των συνεταιρισμών και οι
εκπαιδευτικοί του σχολείου παρακινούν τους μαθητές να γράφουν τις σκέψεις τους
(συνέντευξη από την κ. Βάσω Βογδανίδου). Οι δύο προηγούμενες δεκαετίες έχουν
σημαντικά ποσοστά και δεν διαφέρουν ιδιαίτερα, 26% για την δεκαετία 1990-2000
και 25% για την τετραετία στην ουσία 1986-1990. Αυτό, βέβαια, φανερώνει το

δυναμισμό με τον οποίο ξεκίνησαν τα «Φτερουγίσματα», καθώς μέσα σε μία
τετραετία έχουμε σημαντικά ποσοστά που προσεγγίζουν το ποσοστό της ολόκληρης
δεκαετίας. Τέλος, το μικρότερο ποσοστό(4%) σημειώνεται στο διάστημα 2010-2016,
που η εφημερίδα αντιμετωπίζει προβλήματα κυκλοφορίας, αλλά και η έκφραση των
μαθητών σχετικά με τη σχολική ζωή γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Το τέταρτο θέμα της εφημερίδας είναι η Πόλη της Φλώρινας. Το σύνολο των άρθρων
είναι 247 και αφορούν κείμενα σχετικά με θέματα της ζωής στην Φλώρινα. Ας
σημειωθεί ότι τα «Φτερουγίσματα» έχουν δεχτεί συγχαρητήρια από τον τοπικό τύπο
και βραβείο από την Νομαρχία για την προσφορά τους στην τοπική ενημέρωση
(2007). Η εφημερίδα γράφεται και για τους κατοίκους της Φλώρινας και τα θέματα
για την πόλη έχουν σημαντική θέση.
Πίνακας 6: Πόλη της Φλώρινας
Δεκαετίες

Πλήθος

1986-1990

52

1990-2000

38

2000-2010

124

2010-2016

33

Σύνολο

247

Κυκλικό γράφημα με ποσοστά:

Πόλη της Φλώρινας
1986-1990

1990-2000

13%

2000-2010

2010-2016

21%

16%
50%

Την δεκαετία 2000-2010 έχουμε το 50% των άρθρων που αφορούν την πόλη της
Φλώρινας. Με βάση την μελέτη της εφημερίδας είναι φανερό ότι αυτή την δεκαετία
οι δραστηριότητες των μαθητών και οι επισκέψεις τους σε μνημεία αλλά και μέρη της
Φλώρινας τους δίνουν την αφορμή να γράψουν σχετικά με τη ζωή στην πόλη. Ακόμη,

η ευαισθητοποίηση και η επικοινωνία των μαθητών με τις τοπικές αρχές είναι θετική
αφόρμηση για την ενασχόληση με την ενότητα της πόλης. Ακόμη, είναι πολύ
σημαντικό να τονίσουμε ότι ακολουθεί σε ποσοστό η πρώτη δεκαετία- στην
πραγματικότητα τετραετία- κυκλοφορίας της εφημερίδας, πράγμα που δείχνει την
ώθηση και το ενδιαφέρον να δημιουργηθεί ένα σχολικό μέσο ενημέρωσης που να
απευθύνεται όμως και στους Φλωρινιώτες, να προβληματίζει τους μαθητές σχετικά
με τα ζητήματα της πόλης τους και να αποτελεί ένα κομμάτι της τοπική ενημέρωσης.
Το ποσοστό αυτό είναι 21% αλλά ξεπερνά αρκετά το ποσοστό της επόμενης
δεκαετίας που είναι 16% και δεν έχει μεγάλη διαφορά από το μικρότερο ποσοστό του
διαστήματος 2010-2016 που είναι 13%. Σε αυτή τη τελευταία περίοδο βλέπουμε τα
άρθρα που αφορούν την πόλη της Φλώρινας να έχουν κάποια σημαντική ποσοτική
ενημερότητα καθώς οι μαθητές ασχολούνται σημαντικά με το συγκεκριμένο θέμα.
Η ενότητα Περιβάλλον έχει τη δική της θέση μέσα στην εφημερίδα. Αν και ο αριθμός
των άρθρων δεν είναι τόσο μεγάλος, ωστόσο μπορούμε να πούμε ότι η συχνότητα δεν
είναι χαμηλή. Τα περιβαλλοντικά θέματα θα αποκτήσουν δική τους σελίδα την
Πράσινη σελίδα για κάποια χρόνια από την δεκαετία του 2000 και έπειτα, αλλά
γενικά έχουμε ορισμένα άρθρα σε όλα τα έτη που αισίως φτάνουν σε σύνολο τα 140.
Η κατανομή του ποσοστού τους παρουσιάζεται στα παρακάτω στατιστικά στοιχεία.
Πίνακας 7: Περιβάλλον ανά δεκαετίες
Δεκαετίες

Πλήθος

1986-1990

11

1990-2000

25

2000-2010

79

2010-2016

25

Σύνολο

Κυκλικό γράφημα με ποσοστά:

140

Περιβάλλον
1986-1990

1990-2000

18%

2000-2010

2010-2016

8%
18%

56%

Το μεγαλύτερο ποσοστό στα περιβαλλοντικά θέματα σημειώνεται τη δεκαετία 20002010 οπότε και έχουμε την δημιουργία της Πράσινης σελίδας που επιμελείται κυρίως
μία ομάδα μαθητών με την ονομασία Πράσινη Αναγέννηση. Η ευαισθησία σε θέματα
περιβάλλοντος καλλιεργείται τότε και είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι υπάρχουν
άρθρα σχετικά και με τα τοπικά περιβαλλοντικά θέματα. Στη συνέχεια, ακολουθούν
οι δεκαετίες 1990-2000 και 2010-2016, όπου έχουμε και 18% ποσοστό σε
περιβαλλοντικά θέματα. Το γεγονός ότι παρά την περιορισμένη κυκλοφορία της
εφημερίδας η εξαετία ουσιαστικά 2010-2016 πλησιάζει σε ποσοστό την δεκαετία
1990-2000 φανερώνει την ένταξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης τα τελευταία
χρόνια στο σχολείο και την ενασχόληση της εκπαιδευτικής κοινότητας με σχέδια
εργασίας σχετικά με το περιβάλλον. Το μικρότερο ποσοστό έχουμε τη χρονική
περίοδο 1986-1990 (8%), καθώς τα χρόνια αυτά δεν είναι ιδιαίτερο το ενδιαφέρον για
περιβαλλοντική εκπαίδευση, όμως έχουμε κάποια άρθρα που αφορούν τα θέματα του
τοπικού περιβάλλοντος.
Η επόμενη ενότητα περιλαμβάνει τα κοινωνικά θέματα, δηλαδή τα θέματα που
αφορούν την ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, το ρατσισμό, το
ενδιαφέρον για μαθητές και σχολεία φτωχότερων κρατών και κρατών που βρίσκονται
σε εμπόλεμη κατάσταση. Η αρθρογραφία και η ενίσχυση των μαθητών και με τέτοιου
είδους θέματα είναι ενθαρρυντική. Τα ποσοστά δεν είναι πολύ μεγάλα αλλά έχουν
σημαντική θέση στο σύνολο της αρθρογραφίας.
Πίνακας 8: Κοινωνικά θέματα ανά δεκαετία
Δεκαετίες

Πλήθος

1986-1990

22

1990-2000

46

2000-2010

60

2010-2016

7

Σύνολο

135

Κυκλικό γράφημα με ποσοστά:

Κοινωνικά θέματα
1986-1990

1990-2000

5%

2000-2010

2010-2016

16%

45%
34%

Τα περισσότερα άρθρα σχετικά με τα κοινωνικά θέματα γράφονται τις δύο ολόκληρες
δεκαετίες κυκλοφορίας της εφημερίδας. Πιο αναλυτικά, το μεγαλύτερο ποσοστό
σημειώνεται την δεκαετία 2000-2010 (45%), όπου η εφημερίδα παρουσιάζει πλούτο
θεμάτων, αλλά και αυτά τα θέματα που αφορούν την ευαισθητοποίηση των μαθητών
αρχίζουν να γίνονται πιο έντονα στην εκπαίδευση. Το ποσοστό που ακολουθεί
σημειώνεται την δεκαετία 1990-2000 (34%), όταν έχουμε και το δισέλιδο αφιέρωμα
στη δράση της Unicef και τα άρθρα του κ. Λιμπερόπουλου, αλλά και των μαθητών
σε αυτό. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι υπάρχουν αναφορές στην βοήθεια και
την στήριξη των μαθητών σε σχολεία της Αλβανίας και της Βορείου Ηπείρου, αλλά
και στην εμπόλεμη ζώνη στην τότε ενωμένη Γιουγκοσλαβία και κυρίως στο
Σαράγιεβο. Το χρονικό διάστημα 1986-1990 έχουμε κοινωνικά θέματα που αγγίζουν
το ποσοστό 16% και αφορούν και την τοπική κοινωνία, όπως την προσέγγιση των
Νεοφώτιστων και την οικονομική βοήθεια σε άπορες και πολύτεκνες οικογένειες της
Φλώρινας. Το θέμα των ΑμεΑ δεν είναι αμελητέο, καθώς οι μαθητές το προσεγγίζουν
με έναν ευαίσθητο παιδικό τρόπο. Τέλος, το μικρότερο ποσοστό σε κοινωνικά θέματα
παρουσιάζεται την χρονική περίοδο 2010-2016 (5%), για λόγους που έχουμε
αναλύσει παραπάνω σχετικά με τις ιδιαιτερότητες αυτής της περιόδου. Έχουμε, όμως,
να σημειώσουμε ότι υπάρχουν άρθρα που αφορούν στην αλλαγή της ζωής λόγω της
οικονομικής κρίσης και στο προσφυγικό ζήτημα, κυρίως το έτος 2015, οπότε έχουμε
και έντασή του στον ελλαδικό χώρο.
Η ενότητα με τα Θέματα γενικού ενδιαφέροντος αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι και
μπορεί να αναλυθεί η κατανομή των άρθρων μέσα στα χρονικά διαστήματα που
έχουμε ορίσει. Τα Θέματα γενικού ενδιαφέροντος αφορούν εγκυκλοπαιδικές γνώσεις,
παραμύθια και παιδικά θέματα, αλλά και παράξενες ειδήσεις. Η ονομασία αυτής της

κατηγορίας βασίζεται στην έρευνα και στις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών που
δίνουν αυτό τον ορισμό σε μία σειρά θεμάτων που περιγράψαμε.
Πίνακας 9: Θέματα γενικού ενδιαφέροντος ανά δεκαετία
Δεκαετίες

Πλήθος

1986-1990

108

1990-2000

62

2000-2010

257

2010-2016

81

Σύνολο

508

Κυκλικό γράφημα:

Θέματα Γενικού ενδιαφέροντοςπαιδικά θέματα
1986-1990

1990-2000

16%

2000-2010

2010-2016

21%
12%

51%

Τα θέματα γενικού ενδιαφέροντος παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό την
δεκαετία του 2000-2010. Οι μαθητές τότε εμπλουτίζουν την εφημερίδα με διάφορα
άρθρα με ειδήσεις και παιδικά θέματα και έτσι σημειώνεται το 51% των άρθρων
αυτών τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το επόμενο ποσοστό σημειώνεται το
χρονικό διάστημα 1986-1990(21%) όπου και έχει ξεκινήσει δυναμικά η δημιουργία
της εφημερίδας. Είναι σημαντικό να τονίσουμε το ενδιαφέρον που δείχνουν οι
μαθητές την περίοδο αυτή, καθώς η πρόσβαση στη πληροφορία είναι δύσκολη,
φαίνεται όμως ότι οι μαθητές ψάχνουν πραγματικά και φέρνουν πολύ καλά άρθρα
γενικού ενδιαφέροντος αυτή την περίοδο. Το μικρότερο ποσοστό (12%) επικρατεί
την δεκαετία του 1990-2000, όταν η εφημερίδα έχει συγκεκριμένη δομή, αλλά
επικρατούν άλλες θεματικές ενότητες. Το ποσοστό 16% που δίνεται στο διάστημα
2010-2016 είναι σημαντικό αλλά όχι μεγάλο, όμως φανερώνει μία σχετική
ενασχόληση των μαθητών με αυτά τα θέματα. Τα θέματα γενικού ενδιαφέροντος
επικρατούν σε αυτές τις σελίδες σε σχέση με άλλα, όμως λόγω της περιορισμένης
κυκλοφορίας είναι μικρότερο το ποσοστό τους σε σχέση με το σύνολο.

Οι Σπαζοκεφαλιές και τα λεγόμενα διασκεδαστικά θέματα είναι μία ξεχωριστή
ενότητα. Σε αυτά επικρατούν οι ακροστιχίδες, οι «χτένες», τα σταυρόλεξα και τα
κρυπτόλεξα. Ακόμη, σημειώνονται ανέκδοτα σχετικά με τη σχολική ζωή και όχι
μόνο, γλωσσοδέτες και παροιμίες, ενώ σε άρθρα της τελευταίας δεκαετίας έχουμε και
μαθηματικά προβλήματα από τα Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Οι Σπαζοκεφαλιές και τα
παιχνίδια αποτελούν αγαπημένη κατηγορία των μαθητών, ιδίως τις πρώτες δεκαετίες
κυκλοφορίας όπως θα δούμε στον πίνακα.
Πίνακας 10: Σπαζοκεφαλιές- γρίφοι- διασκέδαση
Δεκαετίες

Πλήθος

1986-1990

188

1990-2000

186

2000-2010

82

2010-2016

33

Σύνολο

489

Κυκλικό γράφημα:

Σπαζοκεφαλιές- Γρίφοι- Διασκέδαση
1986-1990

1990-2000

2000-2010

2010-2016

7%
17%

38%

38%

Το θέμα των σπαζοκεφαλιών και της διασκέδασης όπως βλέπουμε επικρατεί σε
ποσοστό μεγάλο (38%) τα πρώτα χρόνια κυκλοφορίας της εφημερίδας, οπότε οι
μαθητές φέρνουν ακροστιχίδες και παιχνίδια γλωσσικά και μαθηματικά για να
εμπλουτίσουν την εφημερίδα. Πολλές ακροστιχίδες συνδέονται με την σχολική ύλη
και κάποιες είναι δημιούργημα των μαθητών. Αυτού του είδους η διασκέδαση στο
χαρτί είναι κάτι διαδεδομένο στους μαθητές εκείνης της εποχής και προσδίδει
παιδικότητα στα «Φτερουγίσματα», ενώ βοηθά και στην ανάκληση γνώσεων. Το
χρονικό διάστημα αυτό οι μαθητές διασκεδάζουν και ασχολούνται με αυτές τις
δραστηριότητες που τις συναντούμε και σε πολλά μαθητικά και παιδικά περιοδικά

της εποχής. Το ίδιο ποσοστό (38%) έχουμε και την επόμενη δεκαετία, κάτι που
συμβαίνει για τους ίδιους λόγους, όμως το γεγονός ότι σε μία ολόκληρη δεκαετία το
ποσοστό παραμένει σταθερό δηλώνει μία στατικότητα και φανερώνει την
απομάκρυνση σιγά σιγά των μαθητών από αυτό το θέμα, το οποίου τα ποσοστά
εμφάνισης πέφτουν τις επόμενες χρονικές περιόδους σε ποσοστό 17% για το 20002010 και μόλις 7% για το διάστημα 2010-2016.
Η εφημερίδα αποτελεί μέσο ενημέρωσης και σε αυτή ανακοινώνονται διάφορα
θέματα και δημοσιεύονται ευχαριστήρια και συγχαρητήρια. Η ενότητα αυτή
αναλύεται ποσοτικά παρακάτω, ο αριθμός των άρθρων της είναι μικρός όπως θα
δούμε.
Πίνακας 11: Ευχαριστήρια- ανακοινώσεις ανά δεκαετία
Δεκαετίες

Πλήθος

1986-1990

23

1990-2000

15

2000-2010

19

2010-2016

0

Σύνολο

57

Κυκλικό γράφημα:

Ευχαριστήρια- ανακοινώσεις
1986-1990

1990-2000

2000-2010

2010-2016

0%

33%

41%

26%

Τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία μας φανερώνουν ότι τα πρώτα χρόνια
κυκλοφορίας της εφημερίδας δημοσιεύονται πολλά κείμενα αυτής της κατηγορίας.
Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό 41% των χρόνων 1986-1990 δείχνει το ενδιαφέρον
διάφορων φορέων για δωρεές και βοήθεια στα «Φτερουγίσματα» αλλά και τη δράση
του συνεταιρισμού που κοινοποιείται μέσω της εφημερίδας. Ακολουθεί με ποσοστό
33% η δεκαετία 2000-2010 και με ποσοστό 26% η δεκαετία 1990-2000. Τα τελευταία

χρόνια κυκλοφορίας της εφημερίδας δεν έχουμε κανένα κείμενο αυτής της
κατηγορίας, καθώς η κυκλοφορία της εφημερίδας είναι περιορισμένη.
Η ενότητα Θρησκευτικά θέματα- έθιμα είναι όπως είδαμε η δεύτερη επικρατέστερη
μετά τη Σχολική ζωή. Η κατανομή των άρθρων ανά δεκαετία παρουσιάζει, επομένως,
μεγάλη σημασία καθώς μπορούμε να δούμε τη διακύμανση του ενδιαφέροντος των
μαθητών για τα συγκεκριμένα θέματα, αλλά και το πόσο οι θρησκευτικές εορτές είναι
κίνητρο για να γράψουν οι μαθητές άρθρα για την εφημερίδα.
Πίνακας 12: Θρησκευτικά θέματα- έθιμα ανά δεκαετία
Δεκαετίες

Πλήθος

1986-1990

110

1990-2000

144

2000-2010

209

2010-2016

47

Σύνολο

510

Κυκλικό γράφημα:

Θρησκευτικά θέματα- έθιμα
1986-1990

1990-2000

2000-2010

2010-2016

9%
22%

41%
28%

Τα Θρησκευτικά θέματα σημειώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό (41%) την δεκαετία
2000-2010. Όπως είναι φανερό την περίοδο αυτή η εφημερίδα ανανεώνεται και οι
μαθητές γράφουν πληθώρα άρθρων. Αφόρμηση αποτελούν οι θρησκευτικές εορτές
και τα έθιμα που τις συνοδεύουν. Το θέμα αυτό είναι αγαπητό στα παιδιά, διότι
βλέπουμε ότι έρχεται δεύτερο μετά τη σχολική ζωή. Η θρησκευτικότητα που διέπει το
συγκεκριμένο σχολείο και τα κοινωνικά μηνύματα της αγάπης που δίνονται από τις
γιορτές της Ορθοδοξίας είναι ένα θέμα οικείο στους μαθητές. Πρέπει όμως να
σημειώσουμε ότι έχουμε και πολλά άρθρα που αφορούν τη γιορτή των Τριών
Ιεραρχών και είναι πολύ σημαντικά τα κείμενα των μαθητών που περιγράφουν πώς
πέρασαν μέσα στις διακοπές των εορτών και περιγράφουν έθιμα και ευχάριστα

γεγονότα. Η οικογενειακή ατμόσφαιρα που επικρατεί στις θρησκευτικές εορτές, αλλά
και η ατμόσφαιρα στην τάξη είναι συχνά αντικείμενο των άρθρων. Η Ορθοδοξία
άλλωστε συνδεδεμένη με την ελληνική παιδεία επηρεάζει τη συγγραφή των μαθητών.
Δεύτερη σε ποσοστό έρχεται η δεκαετία 1990-2000 με 28% και τρίτη η περίοδος
1986-1990 με ποσοστό 21%. Η περίοδος αυτή περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό
θρησκευτικών άρθρων. Τελευταία είναι τα έτη 2010-2016, όταν αρχίζει να μειώνεται
αρκετά το ποσοστό σε 9%, τα άρθρα που αφορούν τα θρησκευτικά θέματα είναι πιο
λίγα σχετικά με τις άλλες περιόδους, καθώς η κυκλοφορία της εφημερίδας γίνεται δύο
φορές το χρόνο σε πολλές περιπτώσεις και τα θρησκευτικά γεγονότα
συμπυκνώνονται σε λιγότερα άρθρα. Έχουμε, όμως, εδώ και άρθρα που αφορούν
άλλα θρησκεύματα, εμπνευσμένα θα λέγαμε από το νέο βιβλίο των Θρησκευτικών
της Έκτης που έχει αναφορά και σε άλλα θρησκεύματα.
Η κατηγορία Επίκαιρα- εποχιακά θέματα είναι η επόμενη που θα παραθέσουμε. Τα
θέματα αυτά αφορούν κείμενα των μαθητών σχετικά με την κάθε εποχή, τα
αισθήματα και τις εικόνες που τους δημιουργεί, αλλά και είναι σχετικά με παγκόσμιες
μέρες και επετείους γεγονότων που δεν μπορούν να ενταχθούν ούτε στις εθνικές ούτε
στις θρησκευτικές εορτές. Η θέση αυτών των θεμάτων στην εφημερίδα έχει
σημαντική θέση, καθώς σε σύνολο φτάνουν τα 318 σε αριθμό. Παρακάτω
παρουσιάζεται η κατανομή τους στις δεκαετίες που έχουμε διαχωρίσει.
Πίνακας 12: Επίκαιρα- εποχιακά θέματα ανά δεκαετία
Δεκαετίες

Πλήθος

1986-1990

61

1990-2000

63

2000-2010

165

2010-2016

29

Σύνολο

Κυκλικό γράφημα:

318

Επίκαιρα- εποχιακά
1986-1990

1990-2000

9%

2000-2010

2010-2016

19%

20%
52%

Τα περισσότερα άρθρα σχετικά με τα εποχιακά θέματα γράφονται την δεκαετία 20002010 με ποσοστό 52%. Το ποσοστό αυτό οφείλεται στις συνθήκες που έχουμε ήδη
περιγράψει σχετικά με τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο αλλά και στην ευκολότερη
πρόσβαση στων μαθητών στην πληροφορία. Σε αυτή την περίοδο έχουμε περιγραφές
των εποχών, παροιμίες για τους μήνες, αλλά και πολλές αναφορές σε παγκόσμιες
μέρες. Ακολουθούν με μία μικρή διαφορά στα ποσοστά τα χρονικά διαστήματα 19902000 (20%) και 1986-1990 (19%). Όπου και πάλι η πρώτη τετραετία της εφημερίδας
προσεγγίζει σε ποσοστά μεγαλύτερες χρονικές περιόδους και μάλιστα ξεπερνά κατά
πολύ την τελευταία εξαετία που σημειώνει ποσοστό 9%.
Η τελευταία ενότητα αφορά τα Αθλητικά θέματα. Ο αριθμός αυτών των θεμάτων δεν
είναι ιδιαίτερα μεγάλος, παρά μέσα στα χρόνια κυκλοφορίας της εφημερίδα
γράφτηκαν 72 αθλητικά άρθρα. Αυτά αφορούν κυρίως αθλητικά γεγονότα του
σχολείου, όπως αποτελέσματα αγώνων και κατατάξεις μαθητών, αλλά και θέματα
από τον ευρύτερο χώρο του αθλητισμού, κυρίως για τους Ολυμπιακούς αγώνες.
Ακόμη, υπάρχουν και λίγα άρθρα για τον τοπικό αθλητισμό στη Φλώρινα. Η
κατανομή τους ανά δεκαετίες παρουσιάζεται παρακάτω και μας βοηθά να εξετάσουμε
την αθλητική συμμετοχή και δραστηριότητα του σχολείου ανά χρονικά διαστήματα
και να τη συνδέσουμε με τις γενικότερες συνθήκες. Ακόμη, φαίνεται η επιρροή των
Ολυμπιακών αγώνων στα άρθρα.
Πίνακας 13: Αθλητικά θέματα ανά δεκαετία
Δεκαετίες

Πλήθος

1986-1990

13

1990-2000

13

2000-2010

37

2010-2016

9

Σύνολο

Κυκλικό γράφημα:

72

Αθλητικές ειδήσεις
1986-1990

1990-2000

13%

2000-2010

2010-2016

18%

18%
51%

Το μεγαλύτερο ποσοστό Αθλητικών άρθρων γράφονται την δεκαετία 2000-2010 που
φτάνει λίγο παραπάνω από το μισό, δηλαδή είναι 51%. Για άλλη μια φορά έχουμε τα
περισσότερα άρθρα σε αυτή τη δεκαετία και πολλές αναφορές στο μάθημα της
Ολυμπιακής Παιδείας και στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Ακόμη, το νέο
άθλημα το οποίο εισάγεται στο σχολείο και του χαρίζει διακρίσεις είναι η επιτραπέζια
αντισφαίριση (πινγκ- πονγκ), για την οποία οι μαθητές γράφουν αρκετά άρθρα.
Ακολουθούν η δεκαετία 1990-2000 και 1986-1990 με ποσοστό 18% και τέλος ένα
διψήφιο ποσοστό χαμηλό αλλά όχι αμελητέο σημειώνει η τελευταία εξαετία
κυκλοφορίας 2010-2016 με 13%.
4.1.2. Επιμέρους ποσοτική και ποιοτική ανάλυση

Η ποιοτική ανάλυση στα κείμενα των μαθητών δεν πραγματοποιήθηκε σε όλα τα
θέματα της εφημερίδας που ορίσαμε παραπάνω, αντίθετα επικεντρώθηκε σε θέματα
που προσφέρονταν για μια τέτοια προσέγγιση αλλά και σε θέματα που έχουν να
παρουσιάσουν μία ποιοτική διαφορά και μεταβολή στο περιεχόμενό τους στο χρόνο
και σε σχέση με το τι ήθελαν να εκφράσουν οι μαθητές.
4.1.2.1. Ζητήματα Ιστορίας

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο θέμα στο οποίο μπορούμε να εντοπίσουμε ποιοτικές
κατηγορίες είναι το θέμα της ιστορίας και εδώ εννοούμε τις εθνικές εορτές και την
τοπική ιστορία ομαδοποιημένες. Η εθνική ιστορία και οι σκέψεις των μαθητών είναι
μία ενότητα που παρουσιάζει και αναδεικνύει και άλλα θέματα και μπορεί να
φανερώσει την ιδεολογική προσέγγιση από τους μαθητές που είναι άμεσα
συνυφασμένη με τη διδασκαλία της ιστορίας στο σχολείο και με την επιλογή τους να
γράψουν για αυτό το θέμα. Είναι κρίσιμο να γνωρίζουμε αν μέσα στα άρθρα που
αφορούν τα εθνικά και πολιτικά γεγονότα βρίσκονται αναμνήσεις ανθρώπων, ιδέες
των μαθητών και γνώμες για πρόσωπα, αλλά και αν έχουμε μία αναπαραγωγή της
σχολικής ιστορίας. Για αυτό μετά από προσεκτική ανάγνωση αυτών των θεμάτων,
αποφασίστηκε μονάδα ανάλυσης να είναι η παράγραφος και η περίοδος λόγου μέσα

στα άρθρα που θα εντάσσεται στις εξής κατηγορίες- ερμηνευτικές προσεγγίσεις μέσα
στο περιεχόμενο των άρθρων (Μπονίδης, 1997 & Μπονίδης, 1997).
Αρχικά θα εξετάσουμε αν τα άρθρα των μαθητών εντάσσονται και εμπεριέχουν
μνήμες ανθρώπων από τα ιστορικά γεγονότα που παρουσιάζονται στην εφημερίδα.
Έπειτα, θα δούμε σε πόσα άρθρα έχουμε αναφορές σε πρόσωπα που επηρέασαν
θετικά ή αρνητικά τα γεγονότα. Οι έννοιες θετικά και αρνητικά είναι συμβατικές,
καθώς τις εξετάζουμε από την πλευρά της δικής μας εθνικής ιστορίας, καθώς και τα
άρθρα που γράφουν οι μαθητές έχουν αυτή τη προσέγγιση. Μία άλλη κατηγορία είναι
η περιγραφή της σχολικής εορτής από τους μαθητές. Φυσικά, σε όλα αυτά θα
συναντήσουμε και κείμενα που περιλαμβάνουν τις σκέψεις των παιδιών πάνω σε ένα
ιστορικό γεγονός ή και στις άλλες κατηγορίες που έχουμε παραπάνω. Η εξωσχολική
ιστορία, κυρίως, για γεγονότα της τοπικής ιστορίας αλλά και γεγονότα που οι
μαθητές δεν προλαβαίνουν να διδαχτούν στη ιστορία του σχολείου είναι ακόμη μία
ερμηνευτική προσέγγιση του περιεχομένου των θεμάτων αυτών. Οι μαθητές, όμως,
έρχονται σε επαφή με την ιστορία κατά βάση στο σχολείο, επομένως, άλλη μία
ερμηνεία του περιεχομένου μπορεί να δοθεί ως αναπαραγωγή της σχολικής
ιστορίας. Τέλος, μέσα σε όλα αυτά εκφράζονται αξίες, στάσεις και ιδέες σχετικά με
τα ιστορικά και πολιτικά γεγονότα του παρελθόντος και είναι απαραίτητο να
καταδείξουμε τις ποσοτικές τάσεις και αυτής της κατηγορίας- ερμηνευτικής
προσέγγισης, καθώς θα διαπιστώσουμε κατά πόσο εμφανίζεται στα άρθρα των
μαθητών. Η δημοσίευση στην εφημερίδα είναι κάτι που επηρεάζει τους μαθητές στον
τρόπο που γράφουν για την ιστορία και οι ομάδες λόγου που περιέχουν αξίες και
ιδέες καταλαμβάνουν όπως φαίνεται ένα μεγάλο ποσοστό.
Πίνακας: Ερμηνευτικές προσεγγίσεις- κατηγορίες στα θέματα της ιστορίας (Εθνικές
εορτές- Τοπική ιστορία)
Κατηγορίες

Συχνότητα

Αξίες- ιδέες

267

Εξωσχολική
ιστορία

75

Μνήμες

42

Πρόσωπα- Ήρωες

56

Σκέψεις παιδιών

71

Σχολική εορτή

55

Σχολική ιστορία

151

Σύνολο

717

Κυκλικό γράφημα:

Κατηγορίες
Μνήμες

Πρόσωπα- Ήρωες

Σχολική εορτή

Σκέψεις παιδιών

Εξωσχολική ιστορία

Σχολική ιστορία

Αξίες- ιδέες
6%

8%
8%

37%
10%
21%

10%

Το μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης έχει η κατηγορία αξίες- ιδέες (37%), καθώς
σχεδόν σε όλα τα άρθρα σχετικά με την ιστορία υπονοούνται στάσεις των μαθητών
απέναντι στα ιστορικά γεγονότα. Η κατηγορία αυτή διαχωρίζεται από τις σκέψεις των
μαθητών που είναι ξεκάθαρο από τους συγγραφείς των κειμένων ότι στα
συγκεκριμένα σημεία θα εκφράσουν τις σκέψεις τους. Οι αξίες και οι ιδέες
διαπερνούν μεγάλο ποσοστό των κειμένων καθώς έχουμε εκφράσεις για το χρέος μας
απέναντι στους αγωνιστές του 1821 και τους Μακεδονομάχους, για τον ηρωισμό
αλλά και την αγωνιστικότητα των νέων του Πολυτεχνείου.
Ακολουθεί η κατηγορία σχολική ιστορία με ποσοστό 21%, καθώς σε πολλά άρθρα
των μαθητών συναντάμε αναπαραγωγή της ιστορίας του σχολείου σχετικά με την
ελληνική επανάσταση, αλλά και άλλα γεγονότα, κυρίως του ελληνοϊταλικού πολέμου.
Επόμενη κατηγορία (10%) είναι η εξωσχολική ιστορία που έχει να κάνει με γεγονότα
από την τοπική ιστορία, αλλά και με γεγονότα όπως κάποιες λεπτομέρειες ή άρθρα
για το Πολυτεχνείο, τον Μακεδονικό Αγώνα και τη Γενοκτονία των Ελλήνων του
Πόντου. Τα άρθρα αυτά οι μαθητές δηλώνουν ότι τα φέρνουν από άλλες πηγές όπως
εγκυκλοπαίδειες, εφημερίδες και περιοδικά.
Με το ίδιο ποσοστό 10% εμφανίζεται και η κατηγορία Σκέψεις παιδιών, καθώς σε
αρκετά αλλά όχι πολλά άρθρα οι μαθητές δηλώνουν ότι θα εκφράσουν τις σκέψεις
τους σχετικά με τα ιστορικά θέματα που έχουν τα κείμενά τους. Ποσοστό 8% έχουν
οι αναφορές σε πρόσωπα και ήρωες της ιστορίας, αλλά και η περιγραφή της σχολικής
εορτής. Τέλος, το μικρότερο ποσοστό το καταλαμβάνουν οι μνήμες με ένα 6%. Η
ανάλυση αυτή φανερώνει την προσέγγιση της ιστορίας και την επιρροή του σχολείου
στην ιστορική σκέψη των μαθητών. Επιπλέον, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η
χρήση εξωσχολικών πηγών έχει ένα ποσοστό εμφάνισης στα κείμενα των μαθητών
που είναι μεν σημαντικό και αυτό οφείλεται στην πρωτοτυπία που αναζητούν οι
μαθητές στα κείμενα της εφημερίδας. Το μικρό ποσοστό (6%) των στοιχείων από
μνήμες ανθρώπων που έζησαν ή άκουσαν για τα ιστορικά γεγονότα σε συνδυασμό με
το ποσοστό από την εξωσχολική ιστορία φανερώνει πολλά για τη χρήση των πηγών.
Αναλυτικότερα, οι μαθητές ενώ δεν αγνοούν τις εξωσχολικές πηγές και την

προφορική ιστορία, ωστόσο εμφανίζουν συχνότερα στα κείμενα τους αναπαραγωγή
της σχολικής ιστορίας και των ρήσεων των εκπαιδευτικών, πράγμα που δείχνει την
εμπιστοσύνη τους σε αυτές τις πηγές.
Σε αυτό το σημείο θα εξετάσουμε τη συχνότητα αυτών των κατηγοριώνερμηνευτικών προσεγγίσεων ανά δεκαετία με σκοπό να δούμε την τάση με την οποία
οι μαθητές προσεγγίσουν την ιστορία ανά χρονικές περιόδους και τη μεταβολή αυτής
της τάσης. Είναι ορθό να έχουμε μία εικόνα για το πότε για παράδειγμα επικρατούν
κείμενα που έχουν στοιχεία εξωσχολικής ιστορίας και να επιχειρήσουμε μία μικρή
συσχέτιση με την διδακτική της ιστορίας.
Πίνακας: Μνήμες ανά δεκαετία
Δεκαετίες

Συχνότητα

1986-1990

7

1990-2000

8

2000-2010

22

2010-2016

5

Σύνολο

42

Κυκλικό γράφημα:

Μνήμες
1986-1990

1990-2000

12%

2000-2010

2010-2016

17%

19%
52%

Είναι φανερό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης από την κατηγορία Μνήμες έχει
η δεκαετία 2000-2010, η οποία γενικώς εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά στις
περισσότερες αναλύσεις. Άλλωστε, έχει και μεγαλύτερο αριθμό άρθρων. Είναι
σημαντικό, όμως, ότι εκείνα τα χρόνια γίνονται διάφορες εργασίες στο σχολείο
σχετικά με συνεντεύξεις από μεγαλύτερους ανθρώπους για ιστορικά γεγονότα.
Ακολουθεί με ποσοστό 19% η δεκαετία 1990-2000 και με ένα μικρότερο κατά λίγο
ποσοστό η χρονική περίοδος 1986-1990 με 17%. Αυτό και πάλι φανερώνει την
δυναμικότητα με την οποία ξεκίνησε η εφημερίδα, καθώς τα ποσοστά της τετραετίας
και της δεκαετίας έχουν μικρή διαφορά. Τέλος, το μικρότερο ποσοστό εμφάνισης
έχουμε στα έτη 2010-2016.

Η κατηγορία Πρόσωπα- ήρωες μπορεί να μελετηθεί ανά δεκαετία και να δούμε πόσο
συχνά τα κείμενα των παιδιών έχουν μία προσέγγιση σε πρόσωπα της ιστορίας.
Πίνακας: Πρόσωπα- ήρωες ανά δεκαετία
Δεκαετίες

Συχνότητα

1986-1990

18

1990-2000

15

2000-2010

23

2010-2016

0

Σύνολο

56

Κυκλικό γράφημα:

Πρόσωπα- Ήρωες
1986-1990

1990-2000

2000-2010

2010-2016

0%

32%

41%

27%

Το μεγαλύτερο ποσοστό αναφοράς στη κατηγορία αυτή το συναντάμε στη δεκαετία
2000-2010 και είναι 41%, ακολουθεί η τετραετία 1986-1990 με 32% και η δεκαετία
1990-2000 με ποσοστό 27%, ενώ τα έτη 2010-2016 δεν έχουμε καμία αναφορά σε
ήρωες και πρόσωπα της ιστορίας. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η τετραετία
1986-1990 έρχεται δεύτερη σε ποσοστό, κάτι που φανερώνει τη σημασία που έδινε
και η σχολική ιστορία αλλά και ο τρόπος που γινόταν η διδασκαλία της ιστορίας στα
πρόσωπα. Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε αναφορές σε πρόσωπα
οφείλεται και στη μείωση των άρθρων σχετικά με την ιστορία, αλλά και στην
απομάκρυνση αυτής της άποψης σχετικά με τη σημασία των προσώπων, πράγμα που
ίσως δείχνει όχι απαραίτητα την πρόοδο στις αντιλήψεις των μαθητών αλλά την
αδυναμία κατανόησης της παρουσίας ορισμένων προσώπων στην ιστορία και την
αδιαφορία ίσως για αυτά.
Η περιγραφή της σχολικής εορτής είναι μία προσέγγιση που αναλύεται παρακάτω.
Πίνακας: Σχολική εορτή ανά δεκαετία
Δεκαετία

Σύχνοτητα

1986-1990

11

1990-2000

10

2000-2010

31

2010-2016

3

Σύνολο

55

Κυκλικό γράφημα:

Σχολικές εορτές
1986-1990

1990-2000

2000-2010

2010-2016

6%
20%

18%
56%

Η δεκαετία 2000-2010 συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό αναφοράς στις
σχολικές εορτές (56%), καθώς όπως έχουμε αναφέρει είναι η δεκαετία με τα
περισσότερα άρθρα αλλά και το σχολείο έχει να παρουσιάσει πλούσια δραστηριότητα
σε αυτό τον τομέα. Ακολουθεί η χρονική περίοδος 1986-1990 με ποσοστό 20% που
σημαίνει ότι σε αυτή τη περίοδο έχουμε έντονη δραστηριότητα στις σχολικές εορτές
και στην οργάνωσή τους. Οι εκπαιδευτικοί τότε μαζί με τον Απόστολο Τσιουμήτα
οργανώνουν με ζήλο τις σχολικές εορτές. Ακολουθεί με ένα μικρότερο ποσοστό η
δεκαετία 1990- 2000 (18%). Και τέλος, με ένα μικρό ποσοστό η εξαετία 2010-2016
(6%), όταν η αραιότερη κυκλοφορία της εφημερίδας και η μικρότερη συμμετοχή των
μαθητών μειώνει και τα άρθρα που αναφέρονται στις σχολικές εορτές.
Η κατηγορία Σκέψεις παιδιών ανά δεκαετία αναλύεται στον παρακάτω πίνακα και
στα γραφήματα και μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για τη χρονική μεταβολή
αυτής της προσέγγισης.
Δεκαετίες

Συχνότητα

1986-1990

15

1990-2000

22

2000-2010

30

2010-2016

4

Σύνολο

Κυκλικό γράφημα:

71

Σκέψεις παιδιών
1986-1990

1990-2000

2000-2010

2010-2016

6%
21%

42%
31%

Και πάλι το μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης το παρουσιάζει η δεκαετία 2000-2010
και είναι 42%, οι λόγοι είναι παρόμοιοι με τις άλλες προσεγγίσεις. Ακολουθεί η
δεκαετία 1990-2000 με ποσοστό 31%, ενώ η τετραετία 1986-1990 έχει ένα σημαντικό
ποσοστό της τάξης του 21% που δείχνει το ενδιαφέρον των μαθητών να γράφουν τις
σκέψεις τους για την ιστορία. Τέλος, την τελευταία δεκαετία μέχρι εκεί που έχουμε
μελετήσει έχουμε ένα μικρό ποσοστό 6%.
Η εξωσχολική ιστορία μπορεί να διατρέχει ολόκληρα τα άρθρα αλλά και να
εμφανίζεται μέσα στα κείμενα των μαθητών με διαφορετική συχνότητα ανά δεκαετία.
Η ποσοτική τάση τους εμφανίζεται παρακάτω.
Πίνακας: Εξωσχολική ιστορία ανά δεκαετίες
Δεκαετίες

Συχνότητα

1986-1990

26

1990-2000

24

2000-2010

21

2010-2016

4

Σύνολο

Κυκλικό γράφημα:

75

Εξωσχολική ιστορία
1986-1990

1990-2000

2000-2010

2010-2016

5%
35%

28%

32%

Το μεγαλύτερο ποσοστό εξωσχολικής ιστορίας εμφανίζεται τα πρώτα χρόνια της
κυκλοφορίας της εφημερίδας, 1986-1990 και είναι 35%. Αν και φαίνεται παράδοξη
αυτή η ποσοτική υπεροχή των ετών αυτών βασίζεται στο ότι οι μαθητές θέλουν να
έχουν πρωτοτυπία, διότι είμαστε στα πρώτα χρόνια της εφημερίδας και υπάρχει
ενθουσιασμός. Όμως, εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουμε πολλά άρθρα που
αφορούν την τοπική ιστορία και αυτά βασίζονται κυρίως σε εξωσχολικές πηγές, όπως
τοπικές εφημερίδες και βιβλία. Είναι χαρακτηριστικά τα άρθρα ενός μαθητή που
αφορούν την ιστορία της Φλώρινας από την αρχαιότητα μέχρι την απελευθέρωση και
που βασίζονται σε εξωσχολικές πηγές. Οι μαθητές ψάχνουν σε βιβλία και περιοδικά
για να εμπλουτίσουν ή να γράψουν άρθρα σχετικά με τα ιστορικά γεγονότα. Η
επόμενη δεκαετία εμφανίζει το δεύτερο ποσοστό (32%), που μας δείχνει μία πολύ
μικρή μείωση των αναφορών της εξωσχολικής ιστορίας, εδώ έχουμε να σημειώσουμε
άρθρα που αφορούν τα γεγονότα στον Πόντο και τη γενοκτονία που και πάλι ένας
μαθητής περιγράφει χρησιμοποιώντας εξωσχολικές πηγές. Το επόμενο ποσοστό
εμφανίζει η δεκαετία 2000-2010 (28%) και τέλος έχουμε τα έτη 2010-2016 με
ποσοστό 5%.
Και από την εξωσχολική ιστορία περνάμε στη σχολική ιστορία. Οι μαθητές σε πολλά
άρθρα τους εμφανίζουν λόγο που μπορεί να ενταχθεί στη σχολική ιστορία, που
σημαίνει ότι τα κείμενα είναι αναπαραγωγή των θεμάτων που διδάχτηκαν οι μαθητές
στην τάξη.
Πίνακας: Σχολική ιστορία ανά δεκαετίες
Δεκαετίες

Συχνότητα

1986-1990

33

1990-2000

37

2000-2010

66

2010-2016

15

Σύνολο

151

Κυκλικό γράφημα:

Σχολική ιστορία
1986-1990

1990-2000

2000-2010

2010-2016

10%
22%

44%

24%

Η αναπαραγωγή της σχολικής ιστορίας έχει μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης (44%)
την δεκαετία 2000-2010, όπου και έχουμε περισσότερα άρθρα. Από την μια πλευρά
οι μαθητές γράφουν και ενδιαφέρονται πολύ για την εφημερίδα, από την άλλη ίσως
λόγω τυποποίησης του μαθήματος της ιστορίας έχουμε πολλές αναφορές και χρήσεις
φράσεων και αντιλήψεων από το σχολικό βιβλίο. Όμως, αυτό δεν μειώνει την αξία
της συγγραφής των μαθητικών κειμένων. Ακολουθεί η δεκαετία 1990-2000 με
ποσοστό 24% και τα έτη 1986-1990 με ποσοστό 22%, ενώ τέλος έχουμε ένα μικρό
ποσοστό αλλά διψήφιο (10%) στα έτη 2010- 2016.
Τελευταία είναι η κατηγορία που επικρατεί, οι Αξίες και ιδέες που εμφανίζονται στα
κείμενα των μαθητών σχετικά με το θέμα της ιστορίας.
Πίνακας: Αξίες- ιδέες μαθητών ανά δεκαετία
Δεκαετίες

Συχνότητα

1986-1990

30

1990-2000

64

2000-2010

142

2010-2016

31

Σύνολο

Κυκλικό γράφημα:

267

Αξίες- ιδέες
1986-1990

1990-2000

12%

2000-2010

2010-2016

11%

24%

53%

Το μεγαλύτερο ποσοστό (53%) εμφανίζεται τη δεκαετία 2000-2010 και οφείλεται στα
περισσότερα άρθρα που γράφονται αλλά και στη στροφή των μαθητών σε μία
σύνδεση των κειμένων τους με την σχολική ιστορία. Το επόμενο ποσοστό 24%
εμφανίζει η δεκαετία 1990-2000, ενώ με μία διαφορά 1% ακολουθούν τα έτη 20102016 με 12% και 1986-1990 με 11%. Στην τελευταία δεκαετία ενώ έχουμε πολλά
άρθρα ιστορίας, σημειώνουμε ότι τα κείμενα των μαθητών περιγράφουν κυρίως
γεγονότα και είναι λίγα στον αριθμό, επομένως το ποσοστό είναι μικρότερο από τις
άλλες χρονικές περιόδους.
4.1.2.2 Ποιοτική ανάλυση στο θέμα Σχολική ζωή

Όπως έχει διαπιστωθεί τα άρθρα με θέμα τη σχολική ζωή είναι αυτά που υπερτερούν
στην εφημερίδα, καθώς το έντυπο αυτό γράφεται από μαθητές και παιδιά και
προορίζεται για αυτούς. Στόχος του είναι να αποτελέσει μέσο έκφρασης των μικρών
μαθητών, των οποίων ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής τους είναι το σχολείο.
Μέσα σε αυτό μαθαίνουν και κοινωνικοποιούνται. Είναι κρίσιμο και σημαντικό,
λοιπόν, να επιχειρήσουμε την ποιοτική ανάλυση των κειμένων και των άρθρων που
αφορούν τη σχολική ζωή. Θα εξετάσουμε με αυτόν τον τρόπο τις ερμηνευτικές
προσεγγίσεις και το πρίσμα κάτω από το οποίο οι μαθητές γράφουν για τη ζωή τους
στο σχολείο. Η συχνότητα αναφοράς των κατηγοριών θα φανερώσει πώς και τι
θεωρούν οι μαθητές σχολική ζωή και πώς αυτή η αντίληψη μεταβάλλεται μέσα στο
χρόνο.
Οι κατηγορίες- ερμηνευτικές προσεγγίσεις που ορίσαμε μετά από διερευνητική
ανάγνωση των θεμάτων της σχολικής ζωής είναι οι εξής: Αρχικά, η εφημερίδα είναι
μέσο περιγραφής και γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων του σχολείου. Η
ενότητα αυτή εμφανίζεται και διατρέχει τον λόγο των μαθητών στην εφημερίδα. Η
σχολική χρονιά έχει τα δικά της ορόσημα και περιλαμβάνει σημαντικές ημερομηνίες
που είναι σταθμοί, για τους οποίους οι μαθητές θέλουν να γράψουν και εκφραστούν,
όπως για παράδειγμα η έναρξη της σχολικής χρονιάς, η λήξη των μαθημάτων και
άλλα. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι το ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν την εφημερίδα

ως μέσο έκφρασης των συναισθημάτων και των σκέψεων τους. Η ενότητα αυτή
έχει καίρια θέση στο λόγο τους και αποτελεί μία ξεχωριστή κατηγορία που διατρέχει
το σύνολο των άρθρων της σχολικής ζωής. Η συχνότητα εμφάνισής της είναι μεγάλη,
καθώς ένα άρθρο, που μπορεί να αντιμετωπίζεται από τους μαθητές ως περιγραφή
σχολικής δραστηριότητας, περιλαμβάνει μέσα και δικά τους συναισθήματα και
σκέψεις.
Μέσα στα κείμενα των μαθητών μπορούμε να εντοπίσουμε τη σχέση τη δικής τους
και του σχολείου με το κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο της Φλώρινας και
όχι μόνο. Οι δράσεις, οι απόψεις των μαθητών μας δίνουν την δυνατότητα να
εξετάσουμε πόσες φορές στα άρθρα τους αναφέρουν τη σχέση της σχολικής τους
ζωής με την κοινωνία. Η έκφραση στην εφημερίδα είναι μία πολύ καλή ευκαιρία που
οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εκμεταλλευτούν για να ελέγξουν τη σχέση τους με τους
μαθητές. Μέσα από τα κείμενα των μαθητών μπορούμε να εντοπίσουμε την αναφορά
στη σχέση τους με τους εκπαιδευτικούς και τη συχνότητα της που αποτελούν το
πρώτο βήμα για να εξετάσει κάποιος εκπαιδευτικός την οπτική των μαθητών για αυτό
το θέμα. Το σχολείο είναι μία μικρή κοινωνία με βασικά μέλη και διαμορφωτές τους
μαθητές. Η σχολική ζωή έχει ως βάση της τη σχέση των μελών μεταξύ τους, δηλαδή
τη σχέση των μαθητών με τους συμμαθητές τους. Αυτή η σχέση διαφαίνεται και μέσα
στο περιεχόμενο της σχολικής εφημερίδας με αναφορές στα άρθρα και στα κείμενα
για αυτήν. Εδώ θα εντάξουμε ως ξεχωριστή ενότητα- ερμηνευτική προσέγγιση το
θέμα της σχέσης με τους συμμαθητές. Η σχολική ζωή διαδραματίζεται μέσα στο
σχολικό χώρο που την επηρεάζει και οι μαθητές δένονται με αυτόν. Η ερμηνευτική
προσέγγιση μέσα από το σχολικό χώρο είναι σημαντική.
Τέλος, μία ακόμη σημαντική κατηγορία- ερμηνευτική προσέγγιση έχει να κάνει με το
περιεχόμενο που αναφέρεται στο σχολικό συνεταιρισμό, στη λειτουργία και τις
δράσεις του. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε κατά πόσο ο συνεταιρισμός
αντιμετωπίζει την εφημερίδα ως μέσο κοινοποίησης των δράσεων του και ως ένα
τρόπο επικοινωνίας με τους μαθητές του σχολείου, ακόμη και των μικρότερων
τάξεων που δεν συμμετέχουν σε αυτό. Αρχικά, θα εξετάσουμε πόσο συχνά
εμφανίζονται οι παραπάνω κατηγορίες- θεματικές γενικά στο θέμα της Σχολικής ζωής
και έπειτα θα πραγματοποιήσουμε συγκρίσεις ανά δεκαετίες.
Κατηγορίες
Δραστηριότητες σχολείου
Σταθμοί στη σχολική χρονιά
Συναισθήματα- σκέψεις μαθητών

Συχνότητα
283
89
323

Συνεταιρισμός

90

Σχέσεις με εκπαιδευτικούς

48

Σχέσεις με κοινωνικό- εκπαιδευτικό πλαίσιο

158

Σχέσεις με συμμαθητές

58

Σχολικός χώρος και υλικά

82

Σύνολο

1131

Κυκλικό γράφημα:

Αριθμός
Δραστηριότητες σχολείου
8%
Σταθμοί στη σχολική χρονιά
7%

25%
Συναισθήματα- σκέψεις
μαθητών

5%

Σχέσεις με κοινωνικόεκπαιδευτικό πλαίσιο

4%

Σχέσεις με εκπαιδευτικούς
8%
14%

Σχέσεις με συμμαθητές
Σχολικός χώρος και υλικά
29%

Συνεταιρισμός

Η ενότητα που κυριαρχεί στα άρθρα των μαθητών είναι τα Συναισθήματα και οι
σκέψεις τους με ποσοστό 29%. Η σχολική εφημερίδα, επομένως, δίνει στους μαθητές
τη δυνατότητα να εκφραστούν με ελευθερία και να ξεδιπλώσουν τον παιδικό αλλά
πλούσιο συναισθηματικό κόσμο τους. Σε μία πληθώρα άρθρων έχουμε έκφραση
συναισθημάτων και σκέψεων, και θα λέγαμε ότι οι συναισθηματικοί στόχοι του
εγχειρήματος των «Φτερουγισμάτων» επιτυγχάνονται, βλέποντας αυτό το μεγάλο
ποσοστό. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι Δραστηριότητες του σχολείου με ποσοστό
25%. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι η εφημερίδα πρέπει να περιλαμβάνει τα νέα,
τις ειδήσεις της σχολικής ζωής που δεν είναι άλλο από τις δράσεις του σχολείου. Εδώ
μιλάμε για την περιγραφή εκδρομών, για προγράμματα και πρωτοβουλίες μαθητών
και εκπαιδευτικών, αλλά και για εργασίες και περιγραφές ωρών μαθημάτων. Στη
συνέχεια, διαφαίνεται η σχέση του σχολείου με το κοινωνικό και εκπαιδευτικό
πλαίσιο με ένα ποσοστό 14%. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικό, διότι δείχνει ότι οι
μαθητές εντάσσουν την σχολική ζωή στην ευρύτερη κοινωνική και εκπαιδευτική ζωή
της πόλης, αλλά και όχι μόνο. Επομένως, η λειτουργία της σχολικής εφημερίδας θα
μπορούσαμε να πούμε ότι είναι δυνατό να ενισχύσει την κοινωνικοποιητική
λειτουργία του σχολείου. Με ποσοστό 8% εμφανίζεται η σύνδεση της σχολικής ζωής
υπό το πρίσμα του συνεταιρισμού και των σταθμών μέσα στη σχολική χρονιά. Ο
σχολικός χώρος καταλαμβάνει ένα ποσοστό 7%, ενώ ακολουθούν με ποσοστό 5% τα
άρθρα που εμπεριέχουν αναφορές για τις σχέσεις των μαθητών με τους συμμαθητές
τους και με ποσοστό 4% οι αναφορές στις σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς. Τα δύο

τελευταία ποσοστά δηλώνουν ότι από τη μία πλευρά οι μαθητές εκφράζονται για τις
σχέσεις με τα πρόσωπα από το σχολικό περιβάλλον και ότι το περιεχόμενο μπορεί να
προσδιοριστεί και υπό αυτή τη προσέγγιση. Από την άλλη πλευρά, όμως, τα μικρά
ποσοστά ενδεχομένως φανερώνουν το δισταγμό των μαθητών να αναφερθούν
περισσότερο και λεπτομερειακά στη σχέση τους με τα πρόσωπα αυτά. Η
δημοσιοποίηση των κειμένων τους στην εφημερίδα και η επισημότητα, την οποία
έχουν τα «Φτερουγίσματα» τους κάνουν να μην εκφράζονται σε βάθος, για
παράδειγμα, για τη συνεργασία τους με τους συμμαθητές τους σε μία δραστηριότητα.
Αυτό είναι λογικό γιατί ίσως έτσι η εφημερίδα δημιουργούσε προβλήματα και έδινε
άλλου είδους ευκαιρίες στους μαθητές, από την άλλη όμως θα μπορούσε να ενισχυθεί
περισσότερο η έκφραση πάνω στα θέματα διαπροσωπικών σχέσεων.
Μέσα από την ποιοτική ανάλυση του θέματος της σχολικής ζωής μπορούμε να
διαπιστώσουμε ποια χρονική περίοδο οι μαθητές έχουν περισσότερες αναφορές στη
σχολικές δραστηριότητες και πότε συνδέουν τη ζωή στο σχολείο με αυτές.
Παρακάτω έχουμε τον πίνακα με τις αναφορές στο περιεχόμενο ανά δεκαετία.
Πίνακας: Κατηγορία- ερμηνευτική προσέγγιση Δραστηριότητες σχολείου ανά
δεκαετία
Δεκαετίες

Συχνότητα

1986-1990

48

1990-2000

88

2000-2010

126

2010-2016

21

Σύνολο

283

Κυκλικό γράφημα:

Δραστηριότητες Σχολείου
1986-1990

1990-2000

7%

45%

2000-2010

2010-2016

17%

31%

Η δεκαετία που τα άρθρα των παιδιών για τη σχολική ζωή περιέχουν δραστηριότητες
του σχολείου σε μεγαλύτερο ποσοστό (45%) είναι η δεκαετία 2000-2010. Αυτό
συμβαίνει, διότι σε αυτή τη δεκαετία έχουμε περισσότερα άρθρα για τη σχολική ζωή

και εξετάζουμε ολόκληρη τη χρονική περίοδο των δέκα ετών. Ακόμη, όμως πρέπει να
υπολογίσουμε ότι την περίοδο αυτή οι δραστηριότητες του σχολείου αυξάνονται και
ας μην ξεχνάμε ότι το σχολείο λειτουργεί ως Πειραματικό. Η επόμενη δεκαετία με
ποσοστό 31% είναι η δεκαετία 1990-2000. Και πάλι ως λόγο μπορούμε να λάβουμε
υπόψη μας την κυκλοφορία της εφημερίδας και στα δέκα έτη, αλλά και την έντονη
δραστηριοποίηση του σχολείου. Ακολουθεί η χρονική περίοδος 1986-1990 με
ποσοστό 17% όπου οι μαθητές περιγράφουν μέσα στη σχολική ζωή εκδρομές και
δραστηριότητες που φαίνεται μάλιστα πρωτότυπες για την εποχή εκείνη. Τέλος, με
ποσοστό 7% έχουμε τα έτη 2010-2016, όπου η περιορισμένη κυκλοφορία της
εφημερίδας δεν δίνει τη δυνατότητα να έχουμε σημαντικά ποσοστά.
Κατηγορία- ερμηνευτική προσέγγιση: Σταθμοί της σχολικής χρονιάς
Δεκαετίες

Συχνότητα

1986-1990

37

1990-2000

26

2000-2010

23

2010-2016

3

Σύνολο

89

Κυκλικό γράφημα:

Σταθμοί σχολικής χρονιάς
1986-1990

1990-2000

2000-2010

2010-2016

3%

26%

42%

29%

Η ανάλυση αυτή μας δείχνει ότι η χρονική περίοδος 1986-1990 έχει το μεγαλύτερο
ποσοστό αναφοράς (42%) σε αυτή την ερμηνευτική προσέγγιση. Πιο αναλυτικά,
υπάρχουν άρθρα σχετικά με τη σχολική ζωή που αναφέρονται στην έναρξη και στη
λήξη της σχολικής χρονιάς. Τα συναισθήματα των μαθητών εκφράζονται υπό το
πρίσμα χρονικών περιόδων και εποχών συνδεδεμένων με γεγονότα του σχολείου.
Αυτό συμβαίνει γιατί για τους μαθητές τότε το σχολείο αποτελούσε πολύ
περισσότερο από ότι σήμερα μέσο κοινωνικοποίησης και σηματοδοτούσε τις αλλαγές
στη ηλικία και στον ελεύθερο χρόνο. Ακολουθεί η δεκαετία 1990-2000 με ποσοστό
29% για τους ίδιους λόγους, αλλά με κάποια σταθερότητα στην αναφορά. Έπειτα, με

λίγο πιο μικρό ποσοστό(26%) έχουμε τα έτη 2000-2010 και τέλος με ελάχιστο
ποσοστό 3% την περίοδο 2010-2016. Αυτό το μικρό ποσοστό οφείλεται στη έκδοση
της εφημερίδας δύο φορές το χρόνο και κυρίως στα μέσα της χρονιάς ή πριν τα
Χριστούγεννα. Επομένως, οι μαθητές δεν έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν
και να αντιμετωπίσουν τα άρθρα για τη σχολική ζωή σε και με αυτή την ερμηνευτική
προσέγγιση. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αυτό το μεγάλο ποσοστό των πρώτων
χρόνων φανερώνει και την αυθεντικότητα των άρθρων λόγω της έλλειψης του
διαδικτύου και έτσι οι μαθητές εμπνέονταν από τα γεγονότα του σχολικού
περιβάλλοντος. Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης γινόταν μέσα από το σχολείο.
Την τελευταία εξαετία μπορούμε να πούμε ότι η κοινωνικοποίηση γίνεται και μέσα
από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για αυτό οι ημερομηνίες σταθμοί, όπως ο
αποχαιρετισμός της Έκτης να μην έχει τόσο νόημα να γίνει μέσα από τη σχολική
εφημερίδα.
Κατηγορία- ερμηνευτική προσέγγιση: Συναισθήματα- σκέψεις
Δεκαετίες

Συχνότητα

1986-1990

61

1990-2000

112

2000-2010

125

2010-2016

25

Σύνολο

323

Κυκλικό γράφημα:

Συναισθήματα- σκέψεις
1986-1990

1990-2000

8%

2000-2010

2010-2016

19%

39%
34%

Η συχνότητα αναφοράς και περιεχομένου συναισθημάτων και σκέψεων των μαθητών
είναι μεγαλύτερη με ποσοστό 39% στη δεκαετία 2000-2010, καθώς έχουμε πληθώρα
άρθρων σχολικής ζωής και οι μαθητές εκφράζουν τις σκέψεις τους και το πώς
νιώθουν. Η δεύτερη σε συχνότητα έρχεται η δεκαετία 1990-2000 με ποσοστό 34%.
Εδώ και πάλι οι μαθητές εμπεριέχουν στα άρθρα τους σχολική ζωή εκφράσεις
συναισθημάτων. Και οι δύο αυτές χρονικές περίοδοι η εφημερίδα κυκλοφορεί για όλη

τη δεκαετία ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στη συνέχεια, έχουμε τη χρονική
περίοδο 1986-1990 με ποσοστό 19%, καθώς και πάλι οι μαθητές εκφράζουν τα
συναισθήματά τους, αλλά με περισσότερο δισταγμό, όμως έχουμε και μία τετραετία
κυκλοφορίας, οπότε το ποσοστό δεν είναι μικρό. Τέλος, την εξαετία 2010-2016
έχουμε ένα ποσοστό της τάξης του 8%, καθώς έχουμε λιγότερη παραγωγή για την
εφημερίδα και το θέμα της σχολικής ζωής γενικά δεν έχει τα ποσοστά που έχει τα
προηγούμενα έτη. Για αυτό και η σύνδεση της σχολικής ζωής με τα συναισθήματα
είναι πιο περιορισμένη.
Κατηγορία- ερμηνευτική προσέγγιση: Σχέσεις με το κοινωνικό και εκπαιδευτικό
πλαίσιο
Πίνακας: Σχέσεις με το κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο ανά δεκαετία
Δεκαετίες

Συχνότητα

1986-1990

64

1990-2000

53

2000-2010

36

2010-2016

5

Σύνολο

158

Κυκλικό γράφημα:

Σχέσεις με κοινωνικό- εκπαιδευτικό
πλαίσιο
1986-1990

1990-2000

2000-2010

2010-2016

3%

23%

40%

34%

Σε αυτή την κατηγορία τα μεγαλύτερα ποσοστά συχνότητας σημειώνονται στα έτη
1986-1990 και είναι το 40%. Η σχολική ζωή των μαθητών εκλαμβάνεται υπό το
πρίσμα της σχέσης της με την κοινωνική και εκπαιδευτική ζωή του τόπου. Οι μαθητές
συχνά αναφέρουν φορείς και το Πανεπιστήμιο ως μέρος της σχολικής τους ζωής και
εκφράζουν τη σημασία των φορέων στη ζωή τους στο σχολείο. Πολλά άρθρα έχουν
να κάνουν με την πρακτική των φοιτητών στο σχολείο και την ανταπόκριση
κοινωνικών φορέων στην προσπάθεια των «Φτερουγισμάτων» και του
συνεταιρισμού. Το γεγονός ότι εκείνα τα πρώτα χρόνια έχουμε την πρώτη τόσο καλά
οργανωμένη προσπάθεια για δημιουργία σχολικής εφημερίδας και συνεταιρισμού

ενισχύει τη σύνδεση της σχολικής ζωής με την κοινωνία. Το μόνο επίσημο και κοινό
μέσο επικοινωνίας των μαθητών με το ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο
είναι τα «Φτερουγίσματα» και οι μαθητές εκμεταλλεύονται την ευκαιρία. Η δεκαετία
1990-2000 σημειώνει και αυτή σημαντικό ποσοστό 34%, για τους ίδιους λόγους αλλά
δεν έχει τη δυναμική των πρώτων ετών. Ακολουθεί με ένα μικρότερο ποσοστό η
δεκαετία 2000-2010, όπου η εφημερίδα έχει ενισχυθεί ποσοτικά όπως είδαμε και
στην ποσοτική ανάλυση, όμως τα άρθρα της είναι περισσότερο σχολικά, δεν παύει
όμως η σύνδεση του περιεχομένου με την κοινωνία. Η εφημερίδα όμως σιγά σιγά
αρχίζει να μην έχει τη πρωτιά επικοινωνίας, καθώς εντάσσεται το διαδίκτυο στις
σχέσεις με το κοινωνικό πλαίσιο. Τέλος, με ποσοστό 3% έχουμε την αναφορά στα
έτη 2010-2016. Τα άρθρα είναι λίγα και δεν συνδέεται η σχολική ζωή με την
κοινωνία τόσο έντονα.
Κατηγορία- ερμηνευτική προσέγγιση: Σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς
Δεκαετίες

Συχνότητα

1986-1990

19

1990-2000

11

2000-2010

15

2010-2016

3

Σύνολο

48

Κυκλικό γράφημα:

Σχέσεις με εκ/κους
1986-1990

1990-2000

2000-2010

2010-2016

6%
40%

31%

23%

Η χρονική περίοδος 1986-1990 εμφανίζει ένα μεγάλο ποσοστό (40%) στην
ερμηνευτική προσέγγιση της σχολικής ζωής μέσα από τη σχέση των μαθητών με τους
εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές αναφέρουν συχνά ως κομμάτι της σχολικής τους ζωής
τους δασκάλους τους και εκφράζονται για αυτούς. Η δημιουργία του συνεταιρισμού
από τον Απόστολο Τσιουμήτα και την εκπαιδευτική ομάδα τότε απαιτούσε βελτίωση
των σχέσεων με τους μαθητές. Οι μαθητές κατανοούν αυτή τη μεγάλη ευκαιρία
ισότητας και ελευθερίας λόγου που τους δίνει η εφημερίδα και το αναγνωρίζουν

εμπεριέχοντας συχνά στα άρθρα τους αναφορές και ερμηνεύοντας τη σχολική ζωή
μέσα από τη σχέση τους με τους εκπαιδευτικούς. Τα χρόνια αυτά άλλωστε η πηγή
γνώσης και κοινωνικοποίησης είναι το σχολείο και ο δάσκαλος, δεν έχουμε ακόμη
επέκταση της ιδιωτικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αν σκεφτεί κανείς ότι τότε οι
σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών διέπονται από αυστηρότερους κανόνες,
αντιλαμβάνεται τη σημασία της εφημερίδας στην βελτίωση αλλά και την μεγάλη αξία
των «Φτερουγισμάτων» εκείνη την εποχή για αυτό. Ακολουθεί φυσικά η δεκαετία
2000-2010 με ποσοστό αναφοράς 31% όπου και εδώ πέρα από την αύξηση των
άρθρων, έχουμε ενίσχυση του σχολείου και των δραστηριοτήτων από την πλευρά των
εκπαιδευτικών. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις πρωτοβουλίες και εκφράζουν τη
σημασία των εκπαιδευτικών στη σχολική τους ζωή. Η δεκαετία 1990-2000
παρουσιάζει ποσοστό 23% και τελευταία έχουμε τη χρονική περίοδο 2010-2016 με
ποσοστό 6%.
Κατηγορία- ερμηνευτική προσέγγιση: Σχέσεις με τους συμμαθητές ανά δεκαετία
Δεκαετίες

Συχνότητα

1986-1990

16

1990-2000

17

2000-2010

20

2010-2016

5

Σύνολο

58

Κυκλικό γράφημα:

Σχέσεις με συμμαθητές
1986-1990

1990-2000

2000-2010

2010-2016

9%
28%
34%

29%

Στην ερμηνευτική προσέγγιση των σχέσεων με τους συμμαθητές έχουμε κάπως
ισόποσα μοιρασμένα τα ποσοστά. Πιο αναλυτικά, πρώτη σε ποσοστό είναι η δεκαετία
2000-2010 με 34%. Τα πολλά άρθρα σχετικά με τη σχολική ζωή μας δίνουν την
ερμηνεία περισσότερων πραγμάτων με βάση τη σχέση των μαθητών με τους
συμμαθητές τους. Τα παιδιά εκφράζουν τη συνεργασία και την ομαδικότητα αλλά και
τα συναισθήματά τους κάτω από αυτή την ερμηνευτική προσέγγιση. Ακολουθούν οι

δεκαετίες 1990-2000 με ποσοστό 29% και 1986-1990 με ποσοστό 28%. Τα ποσοστά
είναι σημαντικά, χαμηλότερα μεν από την περίοδο 2000-2010, αλλά εδώ πρέπει να
σημειώσουμε ότι οι σχέσεις των μαθητών αποτελούν πάντα ένα σημαντικό κομμάτι
της σχολικής ζωής. Τέλος με 9% έχουμε την εξαετία 2010-2016.
Κατηγορία- ερμηνευτική προσέγγιση: Σχολικός χώρος
Δεκαετίες

Συχνότητα

1986-1990

35

1990-2000

23

2000-2010

23

2010-2016

1

Σύνολο

82

Κυκλικό γράφημα:

Σχολικός χώρος
1986-1990

1990-2000

2000-2010

2010-2016

1%

28%
43%

28%

Η αναφορά στο σχολικό χώρο εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό (43%) στα έτη
1986-1990. Είναι τότε που ξεκινά η συγγραφή της εφημερίδας και οι μαθητές
χρησιμοποιούν ως έμπνευση την περιγραφή του σχολικού χώρου για να γράψουν
άρθρα. Η σύνδεση της σχολικής ζωής με αυτόν είναι έντονη, διότι αναγράφουν τη
συνεργασία τους με σκοπό να τον βελτιώσουν και δείχνουν τα αισθήματα που τους
δημιουργεί. Εδώ έχουμε και πολύ συχνά την αναφορά στο σχολικό κήπο. Η εργασία
για το σχολικό χώρο είναι μία άλλη ερμηνευτική προσέγγιση για τη σχολική ζωή.
Ακολουθούν με το ίδιο ποσοστό (28%) οι δεκαετίες 1990-2000 και 2000-2010, όπου
οι βελτιώσεις του σχολικού χώρου έχουν προχωρήσει, αλλά και πάλι οι μαθητές
συνδέουν άμεσα τη ζωή τους στο σχολείο με αυτόν. Όμως, τα ενδιαφέροντα
επεκτείνονται και τα άρθρα περιγραφής του μειώνονται. Τέλος, μόνο 1% των
αναφορών των θεμάτων της σχολικής ζωής τη χρονική περίοδο 2010-2016 έχουν
σχέση με το σχολικό χώρο.

Κατηγορία- ερμηνευτική προσέγγιση: Συνεταιρισμός
Δεκαετίες

Συχνότητα

1986-1990

48

1990-2000

29

2000-2010

12

2010-2016

1

Σύνολο

90

Κυκλικό γράφημα:

Συνεταιρισμός
1986-1990

1990-2000

2000-2010

2010-2016

1%
13%

32%

54%

Το μεγαλύτερο ποσοστό αναφοράς του συνεταιρισμού στα άρθρα της σχολικής ζωής
το έχουμε στα έτη 1986-1990 και είναι 54%. Το μισό και παραπάνω των
προσεγγίσεων επομένως αναγράφεται τα πρώτα χρόνια των «Φτερουγισμάτων» όταν
πρωτοϊδρύεται και ο σχολικός συνεταιρισμός του σχολείου. Η εφημερίδα είναι το
μέσο έκφρασης του συνεταιρισμού, στον οποίο οι μαθητές δείχνουν μεγάλο
ενθουσιασμό. Για αυτό το λόγο αντιμετωπίζουν τη σχολική τους ζωή κάτω από την
ερμηνεία της παρουσίας του συνεταιρισμού. Ο συνεταιρισμός γεμίζει με νέες
εμπειρίες τη ζωή στο σχολείο και είναι η πρώτη φορά που δίνεται στους μαθητές η
δυνατότητα να γίνουν συνδιαμορφωτές των σχολικών πραγμάτων. Η δράση του
συνεταιρισμού τα πρώτα χρόνια είναι έντονη και η εφημερίδα φιλοξενεί πλούσιες
αναφορές σε αυτόν. Ακολουθεί η επόμενη δεκαετία με ποσοστό 32%, καθώς και πάλι
έχουμε τη σύνδεση της σχολικής ζωής με τη λειτουργία του συνεταιρισμού. Η
δεκαετία 2000-2010 παρουσιάζει ποσοστό 13%, ενώ η δεκαετία 2010-2016, λόγω
των δυσχερειών λειτουργίας παρουσιάζει μόνο 1% ποσοστό.

4.2. Συμπεράσματα
4.2.1. Συμπεράσματα ποσοτικής ανάλυσης

Όπως είδαμε η σχολική ζωή επικρατεί ως θέμα της εφημερίδας, την οποία οι μαθητές
αντιμετωπίζουν ως μέσο έκφρασης και διοχέτευσης της δημιουργικότητας. Η

δεκαετία 2000-2010 φαίνεται να κυριαρχεί στην ποσοτική ανάλυση, καθώς έχουμε
αδιάκοπη κυκλοφορία της εφημερίδας, ανανέωση της μορφής και ενδιαφέρον
συγγραφής. Η δεκαετία 1990-2000 έχει σημαντικά ποσοστά όμως θα λέγαμε ότι
υπάρχει κάποια στασιμότητα, καθώς πολλές φορές οι διαφορές της με την τετραετία
1986-1990 δεν είναι πολύ μεγάλες. Η τετραετία αυτή παρά τα χαμηλά ποσοστά της
σε άρθρα και επομένως και στα θέματα σε σύγκριση με τις δύο προαναφερθείσες,
έχει δυναμισμό και για τα λίγα χρόνια κυκλοφορίας το υλικό είναι πλούσιο και
σημαντικό. Η εξαετία 2010-2016 φαίνεται να σημειώνει τις περισσότερες φορές τα
χαμηλότερα ποσοστά, καθώς η εφημερίδα έχει προβλήματα, κυκλοφορεί πιο αραιά
και οι μαθητές πολλές φορές καταφεύγουν στη λύση του διαδικτύου. Παρόλα αυτά η
προσπάθεια είναι αξιόλογη και υπάρχει χρονική συνέχεια, ενώ σχολιάζονται και
πολλά σύγχρονα θέματα. Τα θέματα πηγάζουν από την παιδικότητα και τον
αυθορμητισμό των παιδιών, ενώ τελικά φαίνεται να κυριαρχεί η αναφορά στη
σχολική ζωή που σχεδόν σε όλες τις χρονικές περιόδους παρουσιάζει τα μεγαλύτερα
ποσοστά.
4.2.2. Συμπεράσματα ποσοτικής ανάλυσης στην ποιοτική κατηγοριοποίηση

Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι τα «Φτερουγίσματα» βρίθουν από άρθρα
σχετικά με τη σχολική ζωή, κάτι θετικό και εποικοδομητικό σε αντίθεση με άλλες
σχολικές εφημερίδες που πλειοψηφούν τα άρθρα σχετικά με την
ιστορία(Βαλσαμίδου, 2010). Αυτό αναδεικνύει το σκοπό των ιδρυτών και των
συνεχιστών να κάνουν ένα αυθεντικό μέσο ενημέρωσης για το σχολείο που να
προσομοιάζει με εφημερίδες ενηλίκων και προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών.
Η αυθεντικότητα της εφημερίδας την έκανε αγαπητή στην κοινωνία της Φλώρινας.
Όσον αφορά την ποιοτική ανάλυση στο θέμα της Ιστορίας (Εθνικές εορτές- τοπική
ιστορία) η δεκαετία 2000-2010 εμφανίζει μεγάλα ποσοστά και λόγω πλειοψηφίας
άρθρων αλλά και λόγω ενδιαφέροντος για την ιστορία. Η ιστορία ως θέμα
αντιμετωπίζεται από διαφορετικές προσεγγίσεις που αναγράφονται στην ποιοτική
ανάλυση και αναδεικνύουν διάφορα θέματα στη διδακτική της ιστορίας. Η μικρή
αναφορά σε πρόσωπα και κυρίως τα μικρά ποσοστά εξωσχολικής και προφορικής
ιστορίας φανερώνουν την αντίληψη των μαθητών για την αξιοπιστία του βιβλίου. Η
έκφραση αξιών και ιδεών δείχνουν και την πολιτικοκοινωνική διάσταση της ιστορίας.
Η εξωσχολική ιστορία κυριαρχεί τα χρόνια 1986-1990 όπου έχουμε πολλά άρθρα που
εντάσσονται στο θέμα της τοπικής ιστορίας, κυρίως γιατί η εφημερίδα είναι μέσο της
Φλώρινας αλλά και λόγω αντίληψης σχετικά με τα εθνικά θέματα. Σε άλλες δεκαετίες
έχουμε εξωσχολική ιστορία και ζητήματα σχετικά με τη γενοκτονία των Ποντίων, την
Κύπρο, το Πολυτεχνείο και τη Βόρειο Ήπειρο. Οι μνήμες από ανθρώπους που έζησαν
τα γεγονότα εμφανίζονται κυρίως στη δεκαετία 2000-2010, οπότε και οι μαθητές
δείχνουν ενδιαφέρον και προθυμία για τέτοια θέματα.
Τέλος, όσον αφορά το θέμα της ποιοτικής ανάλυσης στη σχολική ζωή, σε πολλές
ερμηνευτικές προσεγγίσεις κυριαρχεί η χρονική περίοδος 1986-1990 και κυρίως σε
θέματα κοινωνικοποίησης. Η εφημερίδα κύριο μέσο έκφρασης και επικοινωνίας δίνει
ποιοτική διαφορά σε αυτά τα έτη, καθώς αποτελεί τη φωνή των μαθητών. Τα

ποσοστά είναι σημαντικά και τις άλλες δεκαετίες που σε άλλες ερμηνευτικές
προσεγγίσεις μπορεί να κυριαρχούν, όπως η δεκαετία 2000-2010 στις σχολικές
δραστηριότητες. Όμως, η επικράτηση και άλλων μέσων όπως το διαδίκτυο και η
μείωση του χρόνου κυκλοφορίας της εφημερίδας μειώνει και τα ποσοστά
προσέγγισης της σχολικής ζωής μέσω κοινωνικοποίησης αυτών των ετών.

ΚΕΦ.5: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«ΦΤΕΡΟΥΓΙΣΜΑΤΑ»
5.1. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Με αφορμή τα 30 χρόνια κυκλοφορίας της σχολικής εφημερίδας «Φτερουγίσματα»
του 6ου Δημοτικού Ολοημέρου Σχολείου Φλώρινας, πρώην 1ου Πειραματικού
Δημοτικού σχεδιάστηκε εκπαιδευτική παρέμβαση με θέμα: «Χρονική αναδρομή
στην σχολική εφημερίδα Φτερουγίσματα- Δημιουργία επετειακού φύλλου». Οι
μαθητές θα κληθούν να πραγματοποιήσουν μία έρευνα για να καταγράψουν τα κύρια
στοιχεία που χρειάζονται ώστε να τα παρουσιάσουν στο επετειακό τεύχος που θα
δημιουργήσουν οι ίδιοι με δικά τους άρθρα.
Η σχολική ομάδα που επιλέχθηκε να συμμετέχει στο πρόγραμμα ήταν η Στ΄
Δημοτικού και συγκεκριμένα το 2ο τμήμα, καθώς ο εκπαιδευτικός που είχε αναλάβει
αυτήν την τάξη είναι και ο υπεύθυνος του Σχολικού Συνεταιρισμού και της
εφημερίδας, αλλά και η πρόεδρος του Σχολικού Συνεταιρισμού ανήκε σε αυτή τη
σχολική ομάδα. Η ομάδα αυτή αποτελείται από 25 μαθητές, εκ των οποίων 10 είναι
αγόρια και 15 κορίτσια. Η τάξη ήταν οργανωμένη σε ομάδες, όμως οι μαθητές δεν
ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Ακόμη,
μελετώντας τα φύλλα των «Φτερουγισμάτων» αρκετοί από αυτούς συμμετείχαν
ενεργά στην συγγραφή της εφημερίδας είτε με άρθρα, είτε με σπαζοκεφαλιές και
ζωγραφιές. Συμπερασματικά, υπήρχε ένα θεωρητικό υπόβαθρο υποστήριξης για την
επιλογή της συγκεκριμένης σχολικής ομάδας.
Το θέμα της ιστορικής αναδρομής στα Φτερουγίσματα και η δημιουργία επετειακού
φύλλου παρουσιάζει χαρακτηριστικά που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο
έρευνας από τους μαθητές. Αρχικά, η σχολική εφημερίδα είναι ένα κομμάτι της
καθημερινότητας τους στο σχολείο και συμβάλλουν και οι ίδιοι στην δημιουργία της
με την συγγραφή άρθρων και την παραγωγή υλικού. Η Στ΄Δημοτικού κρίνεται ως η
πιο κατάλληλη τάξη για να πραγματοποιήσει την έρευνα σχετικά με την εφημερίδα,
καθώς είναι κατά κύριο λόγο η υπεύθυνη τάξη για την εφημερίδα. Η σχολική
εφημερίδα μπορεί να μελετηθεί ως προς την μορφή της στο χρόνο (εξέλιξη
τεχνολογίας, εμπλουτισμένη μορφή, διαδικασία παραγωγής), ως προς το περιεχόμενό
της και την θεματολογία της (εξετάζουμε τα θέματα της εφημερίδας διαχρονικά,
συνοψίζοντάς τα και σημειώνοντας τυχόν αλλαγές), ως προς τη θέση της στο σχολείο
και την κοινωνία της Φλώρινας (κοινωνικοποιητική λειτουργία). Ακόμη, η αναδρομή
στην εφημερίδα απαιτεί μία μικρή δημοσιογραφική και ιστορική έρευνα από την
πλευρά των μαθητών, επομένως, μπορεί να σχεδιαστεί μία μέθοδος εργασίας που να
φέρνει τους μαθητές σε επαφή με τις δύο παραπάνω διαδικασίες. Ο σχολικός τύπος
συνδέεται άμεσα και με φορείς της πόλης, καθώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε
την σχέση του σχολείου με την τοπική κοινωνία και την ανταπόκριση της κοινωνίας
στις δράσεις του σχολείου.

Ακόμη, είναι απαραίτητο να τονίσουμε πως η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση
συνδέεται άμεσα και με τους στόχους του Α. Π. και του ΔΕΠΠΣ, καθώς προτείνεται
η διαθεματική διάρθρωση της ύλης και η πραγματοποίηση διαθεματικών
δραστηριοτήτων με διαφορετικά θέματα. Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ (2003) στόχος της
εκπαίδευσης εκτός των άλλων είναι οι μαθητές να αποκτούν δεξιότητες και να
αναδεικνύονται τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι μαθητές
καλούνται να εφαρμόζουν την γνώση τους στην καθημερινή ζωή και στην κοινωνική
τους δραστηριότητα (Βαλσαμίδου, 2010). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που
σχεδιάστηκε είναι σύμφωνο με τους στόχους του ΑΠΣ και του ΔΕΠΠΣ, καθώς οι
μαθητές καλούνται να πραγματοποιήσουν μία μικρή ιστορική έρευνα και με αυτόν
τον τρόπο καλλιεργούν δεξιότητες επικοινωνίας και δεξιότητες χρήσης ποικίλων
πηγών πληροφόρησης (συνέντευξη, ανάγνωση εφημερίδων, ΤΠΕ). Οι μαθητές
εργάζονται ομαδικά και ασκούνται στην κριτική επεξεργασία πληροφοριών. Οι
σχολικές εφημερίδες αποτελούν, επομένως, στόχο των αναλυτικών προγραμμάτων.

5.2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Γενικός Σκοπός
Ως γενικό στόχο της παρέμβασης ορίζουμε το να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι
αποτελούν κομμάτι της ιστορίας της εφημερίδας και να πραγματοποιήσουν μία μικρή
ιστορική- δημοσιογραφική έρευνα.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και για να προσεγγίσουμε τον γενικό σκοπό της διδακτικής
παρέμβασης αναδεικνύονται και επιμέρους ειδικοί στόχοι, τους οποίους, πρέπει να
θέσουμε και να πετύχουμε, καθώς η έρευνα στο παρελθόν ενός αντικειμένου, εδώ
μίας σχολικής εφημερίδας απαιτεί λεπτομερή διδακτικό σχεδιασμό. Πιο
συγκεκριμένα ως ειδικούς στόχους ορίζουμε τους εξής: Οι μαθητές και οι μαθήτριες:











Να σχεδιάσουν και να υλοποιούν μία μικρή δημοσιογραφική έρευνα για την
εφημερίδα.
Να ταξινομήσουν τις πληροφορίες του παρελθόντος και να τις συγκρίνουν με
αυτές του παρόντος.
Να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στις δραστηριότητες του σχολείου
τους και να κατανοήσουν ότι η εφημερίδα είναι ένα σημαντικό κομμάτι από
αυτές.
Να διαπιστώσουν τις επιμέρους πτυχές μίας ιστορικής και δημοσιογραφικής
έρευνας.
Να εργαστούν ομαδικά, συνειδητοποιώντας την ενότητα.
Να κοινωνικοποιηθούν και να προσεγγίσουν τον ρόλο του σχολείου στην
τοπική κοινωνία.
Να ασκήσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες μέσα από την συνέντευξη
Να γνωρίσουν σε αρχικό στάδιο τα εργαλεία μίας ποιοτικής έρευνας
(ανάλυση περιεχομένου- συνέντευξη- σύγκριση).
Να καταγράφουν τις πληροφορίες με την μορφή σημειώσεων (κριτική
ανάπτυξη- κριτικός γραμματισμός).










Να προβληματιστούν και να μεταφέρουν τις σκέψεις τους για την σχολική
εφημερίδα.
Να γίνουν αποδέκτες ενός σημαντικού μέρους της τοπικής εκπαιδευτικής
ιστορίας.
Να συμμετέχουν όλοι στο πρόγραμμα αλλά και να πραγματοποιηθεί
καταμερισμός εργασιών και καθηκόντων.
Να διαπιστώσουν τις μεταβολές στην τεχνολογία και την διαδικασία
παραγωγής μίας εφημερίδας.
Να έρθουν σε επαφή με την ίδια την κοινωνία και την ιστορία του σχολείου
τους.
Να αναπτύξουν την καλαισθησία και να δημιουργήσουν το φύλλο της
εφημερίδας.
Να αναπτύξουν στρατηγικές σύγκρισης, ταξινόμησης και παρατήρησης.
Να προσεγγίσουν τον οπτικό και τον κριτικό γραμματισμό.

5.3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Χρόνος Υλοποίησης
Η διδακτική παρέμβαση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε ένα συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα. Αναλυτικότερα, η εφαρμογή στο 6ο Δημοτικό ξεκίνησε στις 29
Φεβρουαρίου 2016 και ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του υλικού στις 14
Ιουνίου 2016. Το πρόγραμμα περιελάμβανε ένα δίωρο την εβδομάδα, όπου οι
μαθητές επεξεργάζονταν κάθε φορά ένα ξεχωριστό επιμέρους θέμα της έρευνας μέχρι
να φτάσουν στο τελικό προϊόν την δημιουργία του επετειακού φύλλου.
Μορφές εργασίας - Επικοινωνίας
Η διδακτική παρέμβαση που σχεδιάσαμε αποτελεί μία μικρή ιστορική και
δημοσιογραφική έρευνα που θα προσεγγιστεί διδακτικά με βάση την μέθοδο του
σχεδίου εργασίας (project). Για τον σχεδιασμό των στόχων και των δραστηριοτήτων
της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης στηριχτήκαμε στις αρχές του σχεδίου
εργασίας (project) προσαρμόζοντας τις βέβαια στο δικό μας θέμα. Ειδικότερα, το
σχέδιο εργασίας που επιλέξαμε ήταν σύνθετο και εμπλέκονται διάφοροι τομείς
ενδιαφερόντων, όπως η δημοσιογραφία, η έρευνα στο παρελθόν, η καταγραφή
κειμένων, η επιλογή εικόνων και άλλα.
Το θέμα αν και δεν ήταν άμεση επιλογή των μαθητών, ωστόσο συνδέεται άμεσα μαζί
τους, καθώς αποτελεί ένα κομμάτι της σχολικής τους καθημερινότητας, ενώ και οι
ίδιοι συμμετέχουν στην εφημερίδα με άρθρα και ζωγραφιές. Οι επιμέρους εργασίες
των μαθητών απαιτούσαν καταμερισμό αρμοδιοτήτων και περιλαμβάνουν ποικίλα
στάδια, όπως σχεδιασμό, παρατήρηση, συνέντευξη, επίσκεψη πεδίου και ανάγνωση
των φύλλων της εφημερίδας. Οι μαθητές έχουν συλλογική ευθύνη για την
διεκπεραίωση των εργασιών ενώ αναλαμβάνουν σημαντική πρωτοβουλία στο
σχεδιασμό και την πραγματοποίησή τους. Όλα αυτά θα μας οδηγήσουν στη
παραγωγή ενός τελικού προϊόντος, του επετειακού φύλλου της σχολικής εφημερίδας

και της τελικής παρουσίασης της εργασίας μας στην εκδήλωση του σχολείου
(Δημητριάδου, 2014).
Αφού ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες ακολουθεί η αξιολόγηση του προγράμματος
μέσα από τις παρατηρήσεις των μαθητών, αλλά και του διευθυντή και του
εκπαιδευτικού της τάξης στην οποία εφαρμόστηκε το πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει
πως επίκεντρο της εργασίας είναι οι μαθητές που καλούνται να προβληματιστούν, να
ενεργήσουν και να δημιουργήσουν ένα τελικό προϊόν. Βασικό κίνητρο προβάλλεται
το ενδιαφέρον των μαθητών για το θέμα και η αυτενεργός διερεύνηση του από την
πλευρά τους.
Η διδακτική παρέμβαση που σχεδιάσαμε, επομένως, διέπεται από τα κύρια στοιχεία
του project, όμως περιλαμβάνει πολυμεθοδικότητα και πολλές μορφές επικοινωνίας
και διδασκαλίας, καθώς η φύση του θέματος είναι τέτοια δεν μπορεί να μελετηθεί
από την μαθητική ομάδα μονομεθοδικά αλλά απαιτεί συνδυασμό μεθόδων με
κυρίαρχη, βέβαια, την μαθητοκεντρική μέθοδο. Ακόμη, σε ορισμένα στάδια
οφείλουμε να αναφέρουμε ότι χρησιμοποιήθηκε και μικτή μορφή επικοινωνίας,
ειδικά όταν το θέμα εισήγαγε νέες έννοιες και πιο συγκεκριμένα στα πρώτα στάδια
όπου οι μαθητές έρχονταν για πρώτη φορά σε επαφή με την έρευνα που είχαν να
σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν.
Δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε εδώ την ομαδοσυνεργατική μορφή
διδασκαλίας, διότι από την αρχή η διδακτική μας παρέμβαση είχε οργανωθεί ώστε οι
μαθητές να εργαστούν συνεργατικά σε ομάδες των 6 ατόμων και 5 ατόμων.
Αναλυτικότερα, η τάξη ήταν ήδη οργανωμένη σε ομάδες από τον εκπαιδευτικό και η
διάταξη των θρανίων διατηρήθηκε. Ακόμη, η οργάνωση των ομάδων μετά από
προτροπή του εκπαιδευτικού της τάξης διατηρήθηκε, καθώς όπως διαπιστώθηκε ήταν
η καλύτερη με σκοπό να έχουμε μία σωστή συνεργασία ανάμεσα στους μαθητές.
Δόθηκε βάση στις κοινωνικές μορφές εργασίας και κυρίως στο συνεργατισμό. Ας
σημειωθεί ότι ήταν ζητούμενο η αυτενέργεια των μαθητών, η βιωματική και κυρίως η
ερευνητική μάθηση, καθώς τα παιδιά ανέλαβαν να γράψουν τα κύρια στοιχεία της
ιστορίας της εφημερίδας τους μέσα από την δική τους έρευνα σε αυτό το θέμα. Για
την επίτευξη των στόχων της διδακτικής παρέμβασης, επίσης, επιστρατεύτηκε ο
διάλογος, η συζήτηση, οι ερωταποκρίσεις (συνέντευξη), η μαιευτική αλλά και η
διερεύνηση. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε και την επίσκεψη πεδίου ως έναν τρόπο
προσέγγισης του θέματος, αλλά και την διδασκαλία με χρήση ΤΠΕ.
Υλικά- Μέσα
Η διδακτική παρέμβαση που σχεδιάσαμε ήταν κυρίως έρευνα στο παρελθόν της
εφημερίδας και στην διαχρονική πορεία της, για αυτό και τα μέσα και τα υλικά της
διδασκαλίας ήταν ανάλογα. Πιο αναλυτικά, βασικό υλικό μας ήταν το αρχείο της
εφημερίδας που περιλάμβανε σχεδόν όλα τα τεύχη των «Φτερουγισμάτων» από το
1986 μέχρι το χειμώνα του 2015. Ακόμη, οι μαθητές έλαβαν λευκές σελίδες ως
σημειωματάρια και οι ομάδες είχαν το φάκελό τους. Ο πίνακας αποτέλεσε μέσο
διδασκαλίας σε περιπτώσεις συγκέντρωσης των στοιχείων και ιδεών. Κάθε φορά που
ομάδες έπρεπε να κάνουν κατηγοριοποιήσεις ή να προσεγγίσουν την ανάλυση

περιεχομένου, ο πίνακας ήταν το μέσο παρουσιάσεων των καταγεγραμμένων από τις
ομάδες απόψεων και δεδομένων. Οι νέες τεχνολογίες δεν έλειψαν από την διδακτική
παρέμβαση, καθώς η χρήση του υπολογιστή για την προβολή των φύλλων της
εφημερίδας, αλλά και για το σχεδιασμό και την διόρθωση των τελικών κειμένων του
επετειακού φύλλου ήταν απαραίτητη. Το μαγνητόφωνο ήταν απαραίτητο για την
καταγραφή των απόψεων και των σημαντικών στοιχείων των προσώπων που έδωσαν
συνέντευξη στους μαθητές. Τέλος, χρησιμοποιήσαμε τα κείμενα των μαθητών και το
επετειακό φύλλο για την αξιολόγηση, ενώ η παρουσίαση του υλικού περιελάμβανε
ένα μικρό δρώμενο βασισμένο στα κείμενα των μαθητών και εκεί χρησιμοποιήθηκαν
χαρτόνια με τα οποία οι μαθητές σχημάτισαν την λέξη «Φτερουγίσματα».

5.4. ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
5.4.1 1η διδακτική ώρα (29/2/2016):
Η πρώτη συνάντηση με τους μαθητές του Στ’ 2 ξεκινά αφού έχει σχεδιαστεί αρχικά
για να γίνει η πρώτη προσέγγιση του θέματος. Ως στόχοι διαμορφώνονται οι εξής:











Η συντονίστρια του προγράμματος να γνωριστεί με τους μαθητές.
Να σκιαγραφηθεί το προφίλ της τάξης, αλλά και των επιμέρους ομάδων της
τάξης.
Να γνωρίσουμε εάν υπάρχουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, με ειδικές
ικανότητες και γενικά να καταγράψουμε το προφίλ των μαθητών.
Να εντοπίσουμε την «προϋπάρχουσα γνώση», που σημαίνει να εξετάσουμε
κατά πόσο οι μαθητές ασχολούνται με τα «Φτερουγίσματα», τι γνωρίζουν για
την ιστορία τους και αν οι ίδιοι συγγράφουν και διαβάζουν άρθρα στην
σχολική εφημερίδα.
Σε αυτήν την συνάντηση στόχος μας είναι να δώσουμε την αφόρμηση για την
ενασχόληση με το θέμα που θα διαπραγματευτούμε μέσα στους επόμενους
περίπου τρεις μήνες.
Να δημιουργήσουμε κίνητρα στους μαθητές για την ενασχόληση με το θέμα,
μέσα από την αιτιολόγηση και την νοηματοδότηση της διαδικασίας.
Να εκφραστούν ελεύθερα οι μαθητές μας.
Να θεσπίσουμε έμμεσα τους στόχους της συνολικής μας εργασίας μέσα από
την συζήτηση.

Περιγραφή: Στην πρώτη συνάντηση έχουμε ως βασικότερο στόχο την γνωριμία
με τους μαθητές και την δημιουργία κινήτρων. Αρχικά, συστηνόμαστε και
συζητούμε μαζί τους. Έπειτα, προσπαθούμε να εισάγουμε τους μαθητές στο θέμα
που θα ερευνήσουμε μαζί τους, για αυτό και δείχνουμε το τελευταίο φύλλο της
εφημερίδας, λέγοντας πώς κάπως έτσι μάθαμε για την τάξη τους και ζητώντας να
μας μιλήσουν για την εφημερίδα μέσα από ερωταποκρίσεις και κατευθυνόμενο
διάλογο. Οι ερωτήσεις που θέσαμε στους μαθητές ήταν οι εξής:




Τι γνωρίζετε για τα «Φτερουγίσματα»;
Ποιοι από εσάς γράφουν στην εφημερίδα;
Σας αρέσει;






Την διαβάζετε;
Οι γονείς σας την διαβάζουν;
Πόσο καιρό υπάρχει αυτή η εφημερίδα στο σχολείο;
Γνωρίζετε παλαιούς μαθητές που έγραφαν σε αυτή;

Οι απαντήσεις που λαμβάνουμε μας οδηγούν στην ανακοίνωση του σκοπού της
διδακτικής παρέμβασης, δηλαδή, την έρευνα στο παρελθόν της τριαντάχρονης πλέον
σχολικής εφημερίδας με στόχο να μείνει ό,τι μελετήσουμε στην ιστορία και στο
αρχείο του σχολείου, ενώ και να δημιουργήσουμε ένα επετειακό τεύχος που θα
περιλαμβάνει ένα εκτενές αφιέρωμα στην ιστορία των «Φτερουγισμάτων».
Αποτίμηση: Η πρώτη συνάντηση με τους μαθητές είναι θετική. Οι περισσότεροι
διαβάζουν την εφημερίδα και πολλοί γράφουν άρθρα ή κοσμούν τις σελίδες της με
ζωγραφιές. Οι μαθητές εντυπωσιάζονται από το γεγονός ότι η διδάσκουσα έχει το
τελευταίο φύλλο της εφημερίδας, αλλά κυρίως από το γεγονός ότι η εφημερίδα του
σχολείου τους κυκλοφορεί τριάντα ολόκληρα χρόνια. Εδώ, όμως, αξίζει να
σημειώσουμε πως η ανακοίνωση του σκοπού τους δημιουργεί ορισμένους
δισταγμούς, διότι τους φαίνεται δύσκολο να προσεγγίσουν την ιστορία της
εφημερίδας, μοιάζουν όμως θετικοί και ενθουσιασμένοι. Το γεγονός ότι αποτελούν
την Στ΄ τάξη το προβάλλουν ως αιτία για το ότι θα καταφέρουν να δημιουργήσουν το
επετειακό τεύχος.
Εκπαιδευτικό υλικό - μέσα και μορφές διδασκαλίας
Ως βασικό εκπαιδευτικό υλικό σε αυτό το στάδιο έχουμε την εφημερίδα που
εκδόθηκε το χειμώνα του 2015, δηλαδή, το τελευταίο φύλλο μέχρι τώρα, στο οποίο
έχουν συμμετέχει ενεργά και οι μαθητές της ομάδας στην οποία εφαρμόζουμε το
σχέδιο εργασίας. Οι μορφές διδασκαλίας που επιστρατεύσαμε ήταν η μαθητοκεντρική
μορφή και μάλιστα η μορφή προβληματισμού. Ακόμη, χρησιμοποιήσαμε το διάλογο
και τις ερωταποκρίσεις, ενώ πραγματοποιήθηκε και μία ελεύθερη συζήτηση με τους
μαθητές, κυρίως στο σημείο της γνωριμίας. Αφορμή για την έναρξη του διαλόγου
αποτέλεσε η χρήση του φύλλου της εφημερίδας.
5.4.2. 2η διδακτική ώρα (7/3/2016):
Μετά την αρχική γνωριμία με τους μαθητές και τις ομάδες προχωρούμε στο επόμενο
στάδιο που έχει στόχους:





Να ανακοινώνουμε άμεσα και πιο ξεκάθαρα στους μαθητές τον σκοπό αλλά
και τους επιμέρους στόχους της διδακτικής παρέμβασης.
Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τα στοιχεία και τον σχεδιασμό της
ιστορικής έρευνας.
Να προσεγγίσουν οι μαθητές έμμεσα τον όρο της προφορικής ιστορίας.
Να έρθουν σε επαφή με τα στοιχεία και το σχεδιασμό μία δημοσιογραφικής
έρευνας ως ανασκόπησης του παρελθόντος ενός αντικειμένου (στην
περίπτωσή μας η σχολική εφημερίδα).







Να παρακινήσουμε τους μαθητές και να τους δημιουργήσουμε κίνητρα και
ενδιαφέρον για την έρευνα.
Να πραγματοποιήσουν οι μαθητές μία πρώτη προσέγγιση με τα στοιχεία της
ανάλυσης λόγου.
Να εκφραστούν σε σχέση με το πώς ερευνούμε το παρελθόν και την
διαχρονικότητα ενός εντύπου.
Να εργαστούν οι μαθητές ομαδικά.
Να σκεφτούν θέματα προς μελέτη και ερωτήματα για την έρευνα μας.

Περιγραφή: Στην δεύτερη συνάντηση προχωρούμε κατά κάποιο τρόπο στην
δημιουργία ενός προοργανωτή για την ιστορική έρευνα μας. Πιο αναλυτικά, γίνεται
εισαγωγική προσέγγιση των μαθητών με τα εργαλεία και τις μεθόδους της ιστορικής
έρευνας και της ανάλυσης περιεχομένου. Αρχικά, θα μοιραστούν στις ομάδες τεύχη
της εφημερίδας ώστε να γίνει μία σύντομη μελέτη τους. Αναλυτικότερα, συζητούμε
με τους μαθητές για το πώς μπορούμε να ερευνήσουμε και να γράψουμε την ιστορία
της εφημερίδας. Με κατευθυνόμενες ερωτήσεις θα τους οδηγήσουμε στις μεθόδους,
όπως στην ανάγνωση των φύλλων της εφημερίδας, στην συζήτηση με τους
εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε αυτή, στην συζήτηση με τους μαθητές που
έγραφαν στην εφημερίδα. Ακόμη, επιχειρούμε να προβληματίσουμε τους μαθητές
σχετικά με την μορφή της εφημερίδας και με τις αλλαγές που έγιναν σε αυτή μέσα
στο χρόνο. Σε αυτό το σημείο εισάγουμε και την έννοια του περιεχομένου και των
θεμάτων της εφημερίδας. Αφού, διευκρινιστούν τα κυριότερα σημεία της έρευνας,
καταγράφονται οι απόψεις των μαθητών και αρχίζουμε να τις ταξινομούμε σε
θεματικές ενότητες, με τις οποίες θα ασχοληθούμε για την εκπόνηση του project. Πιο
συγκεκριμένα, ορίζονται από τους μαθητές οι μεταβλητές, δηλαδή, τα κυριότερα
στοιχεία της έρευνάς την οποία θα σχεδιάσουμε και θα πραγματοποιήσουμε με σκοπό
την τελική παραγωγή του τεύχους των 30 χρόνων. Σκοπίμως, σε αυτή την διδακτική
ώρα δεν προετοιμάζουμε άμεσα τους μαθητές για την συνέντευξη που θα
ακολουθήσει στην επόμενη συνάντηση μας μαζί τους, καθώς αυτό θα αποτελέσει
προβληματισμό για την σημασία του προσχεδιασμού μίας συνέντευξης.
Αποτίμηση: Οι μαθητές συμμετείχαν με ενδιαφέρον στην διαδικασία επεξεργασίας
των φύλλων της εφημερίδας. Πιο ειδικά, ενθουσιάστηκαν εντοπίζοντας συγγενείς,
παλιούς συμμαθητές ως πρώην αρθρογράφους της εφημερίδας, ενώ ένας μαθητής
εντόπισε άρθρα της μητέρας του στα πρώτα φύλλα. Εντόπισαν και σημείωσαν τις
διαφορές στη μορφή και το περιεχόμενο, αλλά σημείωσαν και ως θέματα προς μελέτη
και ορισμένα ιστορικά στοιχεία. Πρώτα θα έπρεπε να μάθουμε για την ιδέα και την
ίδρυση της εφημερίδας, για το ποιος έγραφε και ποιος την διάβασε, για τα θέματα και
το περιεχόμενό της, για το πώς γινόταν η διαδικασία παραγωγής και τις διαφορές με
το σήμερα. Τα θέματα αυτά είναι τα θέματα που καθόρισαν και τα υπόλοιπα στάδια
της διδακτικής παρέμβασης.
Εκπαιδευτικό υλικό - μέσα και μορφές διδασκαλίας
Ως εκπαιδευτικό υλικό σε αυτό το στάδιο είναι τα τεύχη των «Φτερουγισμάτων» από
διάφορα έτη, από την ίδρυσή τους μέχρι και το τελευταίο φύλλο. Ειδικότερα,

μοιράζονται αναλογικά στις ομάδες των μαθητών τεύχη από τρεις δεκαετίες (19861996, 1996-2006, 2006-2016), έτσι ώστε οι ομάδες να έχουν μία συνολική εικόνα των
φύλλων της εφημερίδας, ώστε να παρακινηθούν να σκεφτούν ερωτήσεις και θέματα
προς διερεύνηση. Οι μαθητές έλαβαν, επίσης, και φύλλα που θα τους χρησίμευαν ως
σημειωματάρια, όπως αυτά των ερευνητών και των δημοσιογράφων. Ως μορφές
διδασκαλίας μπορούμε να σημειώσουμε την κατευθυνόμενη συζήτηση, την
ιδεοθύελλα, τον διάλογο που οδηγούν τους μαθητές στον να εντοπίσουν τους
βασικούς πυλώνες της έρευνας. Ακόμη, κεντρικό σημείο κατέχει εδώ η
ομαδοσυνεργατική μορφή καθώς οι μαθητές επεξεργάζονται ομαδικά τα δεδομένα
από το αρχείο της εφημερίδας. Χρησιμοποιούμε την μορφή της επεξεργασίας και
προβληματισμού με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων και κριτικής προσέγγισης
των μεταβλητών από τους μαθητές.
Θα μπορούσαμε εδώ να αναφέρουμε ως συμπληρωματικές έννοιες τον οπτικό και τον
κριτικό γραμματισμό που είναι στοιχεία της διδακτικής διαδικασίας που
ακολουθούμε σε αυτό το στάδιο. Ο οπτικός γραμματισμός υπάρχει, καθώς, οι
μαθητές έχουν να μελετήσουν και να εντοπίσουν στοιχεία στην εξωτερική εμφάνιση
των φύλλων της εφημερίδας, στην μορφή, στις εικόνες, τις γραμματοσειρές και τα
χρώματα, ενώ ο κριτικός γραμματισμός εντοπίζεται στο ότι οι μαθητές πρέπει να
διαχωρίσουν τα στοιχεία που προσφέρονται προς μελέτη και έπειτα να τα
ταξινομήσουν και να τα παρουσιάσουν στην τάξη. Τέλος, μέσο αυτής της
παρουσίασης γίνεται ο πίνακας όπου καταγράφονται οι απόψεις των ομάδων,
κατηγοριοποιούνται τα κοινά στοιχεία και διαμορφώνεται ο τελικός «κατάλογος» θα
λέγαμε των θεμάτων που θα ερευνήσουμε στην συνέχεια της διδακτικής παρέμβασης.
5.4.3. 3η διδακτική ώρα (21/32016):
Έρευνα στην πρώτη θεματική ενότητα:
Στόχοι:









Να συγκεντρώσουν οι μαθητές τις πρώτες πληροφορίες σχετικά κυρίως με την
ίδρυση των «Φτερουγισμάτων» αλλά και γενικές πληροφορίες για την
διαδικασία παραγωγής της εφημερίδας.
Να καταγράψουν τα πρώτα σημαντικά στοιχεία, ενεργοποιώντας την κριτική
σκέψη τους.
Να πραγματοποιήσουν οι ίδιοι μία συνέντευξη που έχουν εσκεμμένα
σχεδιάσει, για να διαπιστώσουν την λειτουργία του συγκεκριμένου
ερευνητικού εργαλείου.
Να εντοπίσουν τη σημασία του σχεδιασμού της συνέντευξης και των ορίων
της έρευνας.
Να έρθουν σε επαφή με ένα δημοσιογραφικό εργαλείο και να
προβληματιστούν σχετικά με τη χρήση του.
Να προσεγγίσουν την προφορική ιστορία και την αξία της για να διασωθούν
γεγονότα του πρόσφατου τοπικού παρελθόντος.









Να πραγματοποιήσουν μία εργασία με νόημα, καθώς η συνέντευξη θα τους
δώσει στοιχεία για τα άρθρα που θα δημοσιεύσουν.
Να κατανοήσουν την σημασία του προγράμματος, γνωρίζοντας την ιστορία
του σχολείου.
Να αντιληφθούν την θέση του σχολείου στην τοπική κοινωνία.
Να αισθανθούν κομμάτι της ιστορίας του σχολείου τους.
Να λάβουν εσωτερικά κίνητρα για την συνέχιση του προγράμματος.
Να αναστοχαστούν πάνω στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποίησαν την
συνέντευξη.
Να προσεγγίσουν τον κριτικό γραμματισμό μέσα από την κατανόηση
προφορικού λόγου και την επιλογή και ταξινόμηση σημαντικών πληροφοριών
από τα λόγια της συνέντευξης.

Περιγραφή: Το πρώτο θέμα που αποφασίσαμε να μελετήσουμε με τους μαθητές
είναι η ίδρυση της εφημερίδας. Τα ερωτήματα που τους απασχόλησαν στην
προηγούμενη διδακτική ώρα ήταν ποιος είχε την ιδέα να ιδρύσει την σχολική
εφημερίδα και πώς ξεκίνησε όλη η δραστηριότητα αυτή. Το ζητούμενο για τους
μαθητές ήταν με ποιον τρόπο θα συλλέξουν τις πληροφορίες για αυτό το θέμα. Ως
κύρια πηγή μας αναφέρουν τα φύλλα της εφημερίδας όπου αναγράφεται το όνομα του
ιδρυτή της, του Απόστολου Τσιουμήτα. Ακόμη, μας ανέφεραν ότι παλιοί
εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να τους δώσουν χρήσιμες πληροφορίες. Η καίρια
ερώτηση που τέθηκε εδώ από την υπεύθυνη ήταν με ποιο τρόπο θα εκμαιεύσουμε
αυτές τις πληροφορίες, αφού είμαστε μικροί δημοσιογράφοι. Οι ομάδες αμέσως
αντιλήφθηκαν ότι θα πραγματοποιούσαν μία συνέντευξη και έτσι προχωρήσαμε.
Σε αυτό το σημείο καλωσορίσαμε στην τάξη την κ. Μαρία Δαμανιάδου- Τσιουμήτα,
συνταξιούχο και πρώην εκπαιδευτικό του Πρώτου Πειραματικού Δημοτικού. Η κ.
Δαμιανίδου ήταν εκπαιδευτικός στο σχολείο το πρώτο χρόνο ίδρυσης της εφημερίδας
και ως πολύ κοντινό πρόσωπο στον ιδρυτή ήταν ένα κατάλληλο πρόσωπο να μας
μιλήσει για την ίδρυση και το ξεκίνημα των «Φτερουγισμάτων». Οι ομάδες με την
σειρά θέτουν διάφορες ερωτήσεις που βασίζονται στα όσα σημείωσαν στο
προηγούμενο μάθημα. Αναλυτικότερα, ρωτούν ποιος είχε την ιδέα για να
δημιουργηθεί η εφημερίδα, πότε εκδόθηκε το πρώτο φύλλο, ποιοι έγραφαν τα
κείμενα και με ποιον τρόπο αυτά διορθώνονταν. Επιπροσθέτως, οι μαθητές ρώτησαν
την κ. Δαμιανίδου αν και οι δάσκαλοι επιθυμούσαν να συνεχιστεί η έκδοση της
εφημερίδας, αλλά και για την αντίδραση των μαθητών όταν άκουσαν για αυτήν τη
ιδέα, ρώτησαν πόσα άρθρα γράφτηκαν στην εφημερίδα, ποιοι διάβαζαν την
εφημερίδα, πώς ήταν η αρχική μορφή της εφημερίδας, πόσες σελίδες είχε. Οι μαθητές
κρατούσαν σημειώσεις όση ώρα άκουγαν τις απαντήσεις της κ. Δαμιανίδου, ώστε να
συλλέξουν υλικό για το επετειακό φύλλο και το άρθρο που θα έγραφαν.
Αποτίμηση: Η διαδικασία της συνέντευξης φάνηκε ευχάριστη στους μαθητές, οι
οποίοι πραγματικά επικέντρωσαν την προσοχή τους στα λεγόμενα της κ. Δαμιανίδου.
Στην συνέντευξη έθεταν ερωτήματα οι επικεφαλείς των ομάδων, αλλά στις δεύτερες
ερωτήσεις έλαβαν το λόγο και άλλοι μαθητές. Κάποιοι κρατούσαν σημειώσεις. Τα

παιδιά έδειξαν ενθουσιασμό και ενδιαφέρον, ενώ τόνισαν πώς θα ήταν καλύτερα αν
είχαμε προετοιμαστεί πιο καλά.
Μετά την συνέντευξη ακολούθησε συζήτηση και ακούσαμε την συνέντευξη. Οι
μαθητές ανακοίνωσαν τι είχαν σημειώσει όση ώρα διαρκούσε η συνέντευξη και
συζητήθηκε για το πώς έπρεπε να έχουμε σχεδιάσει το ερευνητικό μας εργαλείο.
Πολλοί μαθητές τόνισαν ότι με τα λεγόμενα της κ. Δαμιανίδου παρακινούνταν να
βρουν ερωτήσεις, αλλά ότι παραδέχτηκαν ότι η συνέντευξη χρειάζεται προετοιμασία.
Όσον αφορά τις σημειώσεις τους, οι περισσότερες ομάδες επικεντρώθηκαν στην
ίδρυση της εφημερίδας και τον ιδρυτή και στις πρώτες αντιδράσεις των μαθητών της
εφημερίδας.
Εκπαιδευτικό υλικό - μέσα και μορφές διδασκαλίας
Σε αυτήν την διδακτική ώρα το βασικό υλικό που χρησιμοποιήσαμε ήταν το
μαγνητόφωνο, με το οποίο καταγράψαμε την συνέντευξη που πήραμε από την κ.
Μαρία Δαμιανίδου- Τσιουμήτα. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν τα σημειωματάριά τους
για να γράψουν τις πληροφορίες. Ακόμη, είχαμε και φύλλα της εφημερίδας στα οποία
οι μαθητές εντόπισαν το όνομα του ιδρυτή της εφημερίδας. Η διαδικασία αυτή ήταν
καθαρά μαθητοκεντρική, η αυτενέργεια των μαθητών είναι φανερή, αφού η
διδάσκουσα αποτελεί απλώς συντονιστή της διαδικασίας. Η διερεύνηση είναι μία
κοινωνική μαθησιακή διαδικασία και εδώ έχουμε και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
με διαφορετική ανάληψη αρμοδιοτήτων από τους μαθητές (άλλος ρωτούσε, άλλος
κρατούσε σημειώσεις).
5.4.4. 4η διδακτική ώρα (28/3/2016):
Θέμα- Δραστηριότητα: Συνέντευξη από τον διευθυντή του σχολείου κ. Γεώργιο
Λυγούρα
Στόχοι:









Να συγκεντρώσουν οι μαθητές στοιχεία για την κυκλοφορία και την
τύπωση της εφημερίδας από την χρονική περίοδο 2000 και έπειτα.
Να διαπιστώσουν τις εναλλαγές στις ερωτήσεις των συνεντεύξεων
ανάλογα με το πρόσωπο και την χρονική περίοδο που μας ενδιαφέρει.
Να κατανοήσουν ότι και οι ίδιοι συμμετέχουν αλλά και συμμετείχαν στην
ιστορία της εφημερίδας.
Να πληροφορηθούν για σημαντικά στοιχεία όπως οι βραβεύσεις και ο
σχολικός συνεταιρισμός.
Να λάβουν λεπτομερείς πληροφορίες για την διαδικασία συλλογής του
υλικού και για την διαδικασία παραγωγής.
Να συγκρίνουν τις πληροφορίες της μίας συνέντευξης με την άλλη,
κομμάτι της ιστορικής και δημοσιογραφικής έρευνας.
Να προσεγγίσουν την προφορική ιστορία και να διαπιστώσουν τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της.
Να προσεγγίσουν τον κριτικό γραμματισμό μέσα από την επιλογή των
σημαντικών πληροφοριών που θα σημειώσουν.






Να αντιληφθούν την θέση του σχολείου στην τοπική κοινωνία.
Να αρχίσουν να αποκτούν άνεση στην δημιουργία ερωτήσεων.
Να σχεδιάσουν μία συνέντευξη.
Να προβληματιστούν για την σειρά και την διατύπωση των ερωτήσεων.

Περιγραφή: Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές και πάλι θα πραγματοποιήσουν μία
συνέντευξη από το διευθυντή του σχολείου τους. Εδώ οι μαθητές αρχικά έχουν χρόνο
να προετοιμάσουν τις ερωτήσεις που θα θέσουν στον κ. Λυγούρα, ώστε να συλλέξουν
τις απαραίτητες πληροφορίες. Αρχικά, επεξηγούμε στις ομάδες τι πρέπει να κάνουν
και με ποιον τρόπο θα ενεργήσουν. Αναλυτικότερα, θυμίζουμε τα στοιχεία που
έχουμε σημειώσει στο δεύτερο στάδιο, που αποφασίσαμε ποιους άξονες θα
μελετήσουμε. Ακόμη, φυσικά οι μαθητές μπορούν να προσθέσουν ερωτήσεις και για
νέα τυχόν ζητήματα, αλλά και ο κ. Λυγούρας ενδεχομένως θα μας δώσει και χωρίς
ερωτήσεις ορισμένα στοιχεία.
Η διαδικασία της συνέντευξης έπειτα ξεκινά. Η πρώτη ομάδα μαθητών ρωτά τον
διευθυντή γιατί έγινε η εφημερίδα. Εκείνος πριν δώσει την απάντηση τους ρωτά αν
έχουν δει φύλλα της εφημερίδας. Ο κ. Λυγούρας μιλά στους μαθητές για την ίδρυση
της εφημερίδας και αναλύει την τεχνολογική εξέλιξη στη διαδικασία έκδοσης
της.Ένα άλλο θέμα που αναλύεται είναι το πώς έφτασε η εφημερίδα να μοιράζεται
εκτός από τους μαθητές του σχολείου και στον κόσμο. Τονίζεται η ιστορικότητα της
εφημερίδας και οι ερωτήσεις των μαθητών συνεχίζουν και είναι σχετικές με την
αυθεντικότητα των κειμένων, τα οικονομικά της εφημερίδας και την ανταπόκριση
των αναγνωστών. Εκφράζουν την ανησυχία τους για την διακοπή της κυκλοφορίας
της λόγω της νέας νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία αλλάζουν κάποια στοιχεία
σχετικά με την λειτουργία του συνεταιρισμού. Μετά ακολούθησε μία σύντομη
συζήτηση και ακούσαμε την συνέντευξη του κ. Λυγούρα. Οι μαθητές εξέφρασαν ότι
έμαθαν πολλά και τόνισαν ότι το σχολείο τους έχει μεγάλη ιστορία.
Αποτίμηση: Η συγκεκριμένη συνέντευξη έδειξε ότι οι μαθητές έχουν προχωρήσει
ένα βήμα παραπέρα τις ερωτήσεις τους, καθώς αφού έλαβαν τις απαντήσεις για τα
ιστορικά στοιχεία, άρχισαν να ρωτούν λεπτομέρειες τον διευθυντή για την εφημερίδα.
Ακόμη, υπήρχε συμμετοχή σχεδόν από όλες τις ομάδες και μάλιστα ανέλαβαν να
θέσουν ερωτήσεις μαθητές που μέχρι τώρα έδειχναν λιγότερο ενδιαφέρον. Η
ομαδικότητα ήταν φανερή, διότι πράγματι δόθηκε λόγος και σε αυτούς τους μαθητές.
Ακόμη, μέσω αυτής της συνέντευξης τα παιδιά κατανόησαν περισσότερο ότι είναι
μέλη της ιστορίας του σχολείου. Ακόμη, ανέφεραν ότι ήταν πιο προετοιμασμένοι από
την προηγούμενη φορά για να πραγματοποιήσουν μία συνέντευξη και ότι τους αρέσει
η διαδικασία των συνεντεύξεων. Μας τόνισαν όμως ότι για να σχεδιάσουν μία καλή
συνέντευξη χρειάζονται περισσότερο χρόνο, ενώ μία μαθήτρια είπε πως της είναι
ευκολότερο να σκεφτεί ερωτήσεις χωρίς να προετοιμαστεί, γιατί την παρακινούν τα
λόγια του ομιλητή και οι ερωτήσεις των συμμαθητών της.
Εκπαιδευτικό υλικό - μέσα και μορφές διδασκαλίας
Σε αυτό το στάδιο χρησιμοποιήθηκε και πάλι το μαγνητόφωνο ως μέσο καταγραφής
της συνέντευξης και για να ακούσουν οι μαθητές τα όσα έχουν καταγραφεί. Ακόμη,

οι μαθητές χρησιμοποίησαν τα σημειωματάρια τους ώστε να πραγματοποιήσουν την
καταγραφή των πληροφοριών από τον κ. Λυγούρα. Τέλος, εδώ έχουμε και πάλι
μαθητοκεντρικές διαδικασίες, καθώς οι μαθητές είναι αυτοί που αναλαμβάνουν να
πραγματοποιήσουν την συνέντευξη, ενώ η διδάσκουσα απλώς συντονίζει την
διαδικασία. Οι μαθητές έχουν πρωτοβουλία και ευθύνη για την διεκπεραίωση της
συνέντευξης και μοιράζουν τις εργασίες τους. Ακόμη, εφαρμόζεται η
ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας.
5.4.5. 5η διδακτική ώρα (4/4/2016): Θέματα εφημερίδας
Στόχοι:











Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με την μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου.
Να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο εντοπίζουμε τις θεματικές ενότητες
ενός εντύπου.
Να προσεγγίσουν τα άρθρα ως μονάδες ανάλυσης περιεχομένου.
Να προσεγγίσουν την μεταβολή του περιεχομένου της εφημερίδας μέσα στο
χρόνο.
Να κατανοήσουν την εξέλιξη της θεματολογίας και να την συσχετίσουν με
την εξέλιξη της κοινωνίας.
Να προσεγγίσουν την εφημερίδα ως πηγή για την μελέτη του παρελθόντος.
Να εντοπίσουν τον ρόλο της τοπικής κοινωνίας στην διαμόρφωση της
θεματολογίας.
Να εκφράσουν απόψεις για τα θέματα της εφημερίδας μέσα στο χρόνο.
Να συνεργαστούν για τη δημιουργία ενός αποτελέσματος.
Να πραγματοποιήσουν μία διαδικασία κριτικού γραμματισμού, πράγμα που
σημαίνει ότι θα κάνουν μία κριτική ανάγνωση της εφημερίδας και θα
τοποθετήσουν το περιεχόμενό της σε θεματικές κατηγορίες.

Θέμα- Δραστηριότητα: Τα θέματα της εφημερίδας
Περιγραφή: Σε αυτό το σημείο προχωρούμε σε μία βαθύτερη ανάλυση, επομένως
περνάμε στην μελέτη του περιεχομένου των «Φτερουγισμάτων». Μοιράζονται και
πάλι στους μαθητές φύλλα από το αρχείο της εφημερίδας, αντιπροσωπευτικός
αριθμός και τεύχη από τις τρεις δεκαετίες της κυκλοφορίας της. Η διαδικασία
καταγραφής των θεμάτων περιλαμβάνει δύο φάσεις. Εδώ χρησιμοποιούνται και οι
νέες τεχνολογίες, καθώς η διδάσκουσα πραγματοποιεί ένα παράδειγμα με την
βοήθεια του προτζέκτορα, διαβάζοντας μία σελίδα από την εφημερίδα και δείχνοντας
στους μαθητές πώς να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία του κειμένου ώστε να
σημειώσουν την θεματολογία της εφημερίδας.
Αρχικά, η διδάσκουσα ζητά από τους μαθητές να διαβάσουν την εφημερίδα σύντομα,
κυρίως τους τίτλους και γρήγορα το περιεχόμενο των άρθρων και να σημειώσουν στο
σημειωματάριό τους τα κύρια θέματα. Ακολουθεί συζήτηση και παρουσίαση από τις
ομάδες των όσων στοιχείων εντόπισαν. Μέσα από την συζήτηση προκύπτουν τα
περιεχόμενα που εντόπισε η κάθε ομάδα. Αυτά καταγράφονται στον πίνακα και όπου
εντοπίζονται κοινά στοιχεία κατηγοριοποιούνται. Οι μαθητές στην συνέχεια

λαμβάνουν και άλλα φύλλα από το αρχείο και πραγματοποιούν την ίδια εργασία,
ώσπου έχουμε έναν εκτενή κατάλογο περιεχομένων. Μέσα από την συζήτηση και την
καταγραφή του περιεχομένου στον πίνακα, γίνεται η ταξινόμηση των θεμάτων σε
ευρύτερες κατηγορίες και συναποφασίζεται ο τελικός κατάλογος των θεμάτων τα
οποία κυρίως περιλαμβάνει η εφημερίδα στα τριάντα χρόνια κυκλοφορίας της. Ο
κατάλογος αυτός είναι περιγραφικός και καταγράφεται από την διδάσκουσα στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή εκείνη την ώρα ώστε οι μαθητές να έχουν μία επαφή με την
ανάλυση περιεχομένου.
Αφού έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία, προχωρούμε στη συζήτηση σχετικά
με το περιεχόμενο της εφημερίδας μέσα στο χρόνο. Ρωτούμε τους μαθητές σχετικά με
το αν παρατηρούν αλλαγές στα θέματα της εφημερίδας, αν υπάρχουν θέματα που
παραμένουν διαχρονικά. Ακόμη, τους εφιστούμε την προσοχή στο αν η διαδικασία
που ακολούθησαν τους βοήθησε να μάθουν κάτι για το παρελθόν του σχολείου και
της Φλώρινας μέσα από την ανάγνωση των άρθρων και ζητούμε να μας πουν αν
κατανόησαν πράγματα για τα ενδιαφέροντα των μαθητών του σχολείου παλαιότερα.
Αποτίμηση: Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές έδειξαν κάποια δυσκολία στο να
συνεργαστούν και να μοιράσουν αρμοδιότητες, καθώς η συγκεκριμένη διαδικασία
απαιτούσε πιο συστηματική οργάνωση των ομάδων. Σε ορισμένες περιπτώσεις
φάνηκε ότι οι μαθητές δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την ομαδοσυνεργατική
μέθοδο. Παρόλα αυτά υπήρχε αποτέλεσμα, διότι εν τέλει κατάφεραν να
συνεργαστούν, ενώ εξέφρασαν πως τους βοήθησε το παράδειγμα στο προτζέκτορα. Η
καταγραφή των θεμάτων τους φάνηκε λίγο δύσκολη διαδικασία αρχικά, αλλά στο
δεύτερο και στο τρίτο παράδειγμα διεκπεραίωσαν σχετικά εύκολα την διαδικασία και
μάλιστα συμμετείχαν και μαθητές που δεν έδειχναν ενδιαφέρον στην αρχή και δεν
ήταν από τους «δυνατούς» μαθητές της τάξης. Τέλος, μεγαλύτερο ενθουσιασμό
έδειξαν στην συζήτηση όπου όλοι ήθελαν να εκφράσουν τις απόψεις τους και να
μιλήσουν για τις αλλαγές των θεμάτων στο χρόνο.
Εκπαιδευτικό υλικό - μέσα και μορφές διδασκαλίας
Το κυριότερο εκπαιδευτικό υλικό είναι και πάλι το αρχείο της εφημερίδας
«Φτερουγίσματα» από τις τρεις δεκαετίες κυκλοφορίας της. Είχαμε όμως και την
χρήση του προτζέκτορα και του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως μέσο ενίσχυσης των
παραδειγμάτων. Σε αυτό το στάδιο έχουμε μικτή μορφή διδασκαλίας, καθώς από την
μια βλέπουμε μαθητοκεντρικές διαδικασίες, ενώ στην αρχή χρειάστηκε η επεξήγηση
από την διδάσκουσα καθώς η διαδικασία που θα ακολουθούσαμε ήταν κάτι που οι
μαθητές έκαναν για πρώτη φορά. Οι μαθητές ανέλαβαν πρωτοβουλίες και έτσι και
πάλι έχουμε την διδακτική μορφή της επεξεργασίας ενός θέματος μέσα από την
διαδικασία της διερεύνησης. Προβάλλεται η αυτοδιαχειριζόμενη μάθηση. Οι μαθητές
εργάστηκαν ομαδικά, αν και εδώ που δεν έχουμε την ασφάλεια της συνέντευξης
φάνηκε πως δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την συνεργατική μάθηση, όμως εν τέλει
τα κατάφεραν και οδηγήθηκαν σε συμπεράσματα. Ακόμη, επιστρατεύτηκε ο διάλογος
και η κατευθυνόμενη συζήτηση.
5.4.6. 6η διδακτική ώρα (11/4/2016):

Θέμα- Δραστηριότητα: Προετοιμασία συνεντεύξεων
Στόχοι:
















Να προσεγγίσουν οι μαθητές την έννοια της προφορικής ιστορίας και των
εργαλείων της.
Να πραγματοποιήσουν μία δραστηριότητα κριτικού γραμματισμού, καθώς
πρέπει να κρίνουν τη σημαντικότητα των θεμάτων και των ερωτήσεων.
Να γίνουν μικροί ερευνητές και δημοσιογράφοι.
Να σχεδιάσουν διεξοδικά συνεντεύξεις.
Να εντοπίσουν τα προβλήματα στο σχεδιασμό ερωτήσεων για συνέντευξη.
Να εργαστούν ομαδικά.
Να πραγματοποιήσουν μία εργασία με νόημα, αφού θα εφαρμόσουν όσα
σχεδίασαν στην πράξη.
Να αναλάβουν πρωτοβουλίες.
Να προβληματιστούν και να αναζητήσουν την λύση για την έρευνα τους.
Να προσεγγίσουν την αυτοδιαχειριζόμενη μάθηση.
Να αυτενεργήσουν.
Να γίνουν συντονιστές της διαδικασίας της έρευνας.
Να κατανοήσουν τον κεντρικό τους ρόλο.
Να κάνουν μία προσομοίωση συνέντευξης.
Να προσεγγίσουν ψυχοκινητικούς στόχους, όπως την έκφραση και το
ερευνητικό ύφος των δημοσιογραφικών ερωτήσεων.

Περιγραφή: Σε αυτό το μέρος, οι μαθητές καλούνται να πραγματοποιήσουν μία
πρώτη προσέγγιση στην προφορική ιστορία. Πιο αναλυτικά, σε αυτήν την συνάντηση
θα προετοιμάσουμε τις ερωτήσεις και τις συνεντεύξεις που θα πάρουν οι μαθητές από
παλιούς μαθητές του σχολείου και εκπαιδευτικούς που θα επισκεφτούν το σχολείο.
Αφού προηγηθεί μία προφορική αναδρομή σε ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα και στους
θεματικούς άξονες, λαμβάνουν το ρόλο οι μαθητές. Πλέον είναι μικροί ερευνητές και
δημοσιογράφοι που έχουν να ετοιμάσουν τις ερωτήσεις για τις συνεντεύξεις που θα
ακολουθήσουν. Αυτό σημαίνει ότι κλιμακωτά φτάνουμε στο στάδιο της προσέγγισης
της ερευνητικής μεθόδου, καθώς με μία ας πούμε αντιστοίχιση ρόλων οι μαθητές
καλούνται να κατανοήσουν με ποιον τρόπο δημιουργούμε ερωτήσεις για συνέντευξη.
Σκεφτόμαστε από ποιους θα πάρουμε πλέον συνεντεύξεις, ποιο θα είναι το ύφος του
λόγου κάθε φορά και με ποιον τρόπο θα εκμαιεύσουμε τις πληροφορίες που
χρειαζόμαστε για τα άρθρα. Εδώ αφήνουμε να πραγματοποιηθεί μία σύντομη
ιδεοθύελλα, χωρίς να καταγράφουμε στον πίνακα με σκοπό να δώσουμε ένα
«scaffolding» στους μαθητές. Όλα αυτά τίθενται ως προβληματισμοί στις ομάδες
και ως άξονες για το σχεδιασμό των ερωτήσεων και αφήνουμε τις ομάδες να
σκεφτούν. Στον κατάλληλο χρόνο και εφόσον έχουμε παρατηρήσει την εργασία των
ομάδων, ξεκινά η συζήτηση.
Οι ομάδες ανακοινώνουν τις ερωτήσεις που σκέφτηκαν και τις καταγράφουμε στον
πίνακα. Οι ερωτήσεις που αφορούν τους παλιούς μαθητές του σχολείου

καταγράφονται ξεχωριστά από αυτές που αφορούν τους εκπαιδευτικούς. Από τις
ερωτήσεις μαζί με τους μαθητές μετά από κριτική ανάλυση και εφόσον
κατηγοριοποιήσουμε τις κοινές ερωτήσεις επιλέγουμε τις τελικές και δημιουργούμε
τα φύλλα των συνεντεύξεων. Η σωστή προετοιμασία απαιτεί μία προσομοίωση των
συνεντεύξεων πριν τις πραγματοποιήσουν, έτσι γίνεται μία πρόβα όπου οι μαθητές
ρωτούν ο ένας τον άλλο και αποφασίζουν τους ρόλους μέσα στην ομάδα.
Αποτίμηση: Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές αν και δεν είχαν εξοικείωση με τέτοιου
είδους εργασία, προσπάθησαν πολύ να φτάσουν σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Μέσα
από σκέψη και συνεργασία δημιούργησαν πολύ ωραίες ερωτήσεις για τις δύο
τελευταίες συνεντεύξεις που θα έπαιρναν. Βέβαια, η ομαδοσυνεργατική είναι μία
μέθοδος που απαιτεί εξοικείωση και έτσι αρκετές φορές χρειάστηκε η παρέμβαση της
διδάσκουσας ώστε να προχωρήσει η διαδικασία. Ωστόσο, οφείλουμε να σημειώσουμε
ότι και πάλι μαθητές με λιγότερο ενδιαφέρον συμμετείχαν ενεργά στη δραστηριότητα
και μάλιστα ένας μαθητής που δεν σημείωνε τις προηγούμενες φορές όχι μόνο το
έκανε, αλλά ανέλαβε και την εκπροσώπηση της ομάδας του στην ανάγνωση των
ερωτήσεων. Αυτό είχε πολύ θετική σημασία. Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν όταν
συζητήσαμε πως αυτήν την δουλειά την κάνουν οι ερευνητές και οι δημοσιογράφοι
και τόνισαν πως δεν είναι εύκολο να βρουν ερωτήσεις για μία συνέντευξη. Το
αποτέλεσμα, όμως, τους δημιούργησε χαρά.
Εκπαιδευτικό υλικό - μέσα και μορφές διδασκαλίας
Το εκπαιδευτικό υλικό εδώ είναι τα σημειωματάρια των μαθητών και ο πίνακας όπου
καταγράφηκαν οι απόψεις τους και έγινε η κατηγοριοποίηση και η τελική επιλογή
των ερωτήσεων. Τέλος, οι μαθητές διαμόρφωσαν σε κόλλες που τους μοιράσαμε τα
φύλλα των συνεντεύξεων τα οποία θα είχαν οι ομάδες στο φάκελό τους και θα
χρησιμοποιούσαν στα επόμενα στάδια της έρευνας. Σε αυτή τη διδακτική ώρα οι
μορφές διδασκαλίας που επιστρατεύτηκαν ήταν αυτές του προβληματισμού και της
επεξεργασίας. Οι μαθητές έπρεπε αυτόνομα να διαχειριστούν το ζήτημα του
σχεδιασμού ερωτήσεων. Η διαδικασία ήταν ομαδοσυνεργατική και μαθητοκεντρική.
Έχουμε, επίσης, τον καταιγισμό ιδεών και την ελεγχόμενη συζήτηση.
5.4.7. 7η διδακτική ώρα (18/4/2016):
Θέμα- Δραστηριότητα: Συνεντεύξεις από μαθήτριες
Στόχοι:








Να δημιουργηθούν στην τάξη πραγματικές συνθήκες έρευνας.
Να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με την προφορική ιστορία.
Να προσεγγίσουμε συναισθηματικούς στόχους, όπως το να μιλούν για την
εφημερίδα παλαιοί μαθητές της Στ’ Δημοτικού και να εκφράζουν τις
αναμνήσεις από το σχολείο.
Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την ιστορικότητα της εφημερίδας.
Να εργαστούν ομαδικά.
Να προσεγγίσουν τον κοινωνικό ρόλο του σχολείου.








Να κατανοήσουν ότι η εφημερίδα αποτελούσε το μέσο έκφρασης των
μαθητών για τριάντα χρόνια.
Να προσεγγίσουν την εφημερίδα ως πηγή έρευνας για το παρελθόν.
Να διαπιστώσουν ένα παράδειγμα της σύνδεσης του σχολείου με την τοπική
κοινωνία- το σχολείο κύτταρο της κοινωνίας.
Να κατανοήσουν ότι η δημιουργία επετειακού φύλλου ξεπερνά τα όρια της
σχολικής τάξης.
Να διαπιστώσουν ότι η κοινωνία του σχολείου είναι διαχρονική και
επεκτείνεται και πέρα από την φοίτηση στο Δημοτικό.
Να συνειδητοποιήσουν ότι αποτελούν και θα αποτελούν κομμάτι της ιστορίας
των «Φτερουγισμάτων».

Περιγραφή: Εδώ οι μαθητές καλούνται να λάβουν συνέντευξη από παλιές μαθήτριες
του σχολείου, οι οποίες φοίτησαν περίπου την ίδια χρονιά στο 6ο Δημοτικό και ήταν
συγγραφείς της εφημερίδας πριν από 12 με 14 χρόνια. Η επιλογή έγινε με βάση την
διαθεσιμότητα από πλευράς παλαιών μαθητών και με βάση την συγγραφική τους
συμμετοχή από την συντονίστρια του προγράμματος. Ο αριθμός των μαθητριών ήταν
τρεις για λειτουργικούς λόγους. Οι μαθήτριες που συμμετείχαν στην δραστηριότητα
ήταν η κ. Ελευθερίου Χρυσούλα (1998-2004), η Τσουμίτα Χριστιάνα (1997-2003)
και η Τσουκαλά Βάσια (1996-2002).
Οι ομάδες των μαθητών έθεσαν καίριες ερωτήσεις. Οι παλιές μαθήτριες συστήνονται
και αναφέρουν στους μαθητές πριν από πόσα χρόνια φοιτούσαν στο σχολείο. Οι
μαθητές ρωτούν αρχικά αν οι δάσκαλοι ήταν πιο αυστηροί στο θέμα της εφημερίδας
παλαιότερα και πίεζαν τους μαθητές να γράφουν σε αυτήν περισσότερο από ότι είναι
σήμερα, ρωτούσαν αν ήταν υποχρεωτικό να γράφει κανείς για την εφημερίδα. Οι
μαθήτριες απαντούν ότι δεν ήταν υποχρεωτικό και ήταν κάτι ευχάριστο για αυτές.
Έγραφαν για θέματα εκτός των μαθημάτων. Οι μαθητές ρωτούν τις
συνεντευξιαζόμενες τι σκέφτονται που έχουν να μιλήσουν για την εφημερίδα του
σχολείου και πώς ένιωθαν όταν έγραφαν στην εφημερίδα. Μία ομάδα μαθητών ρωτά
για το αν θα ήθελαν να ξαναγράψουν τώρα και πάλι άρθρα στην εφημερίδα. Οι
μαθήτριες απαντούν θετικά και λένε πώς διαβάζοντας τις εφημερίδες στο σπίτι που
έχουν θυμούνται την παιδική τους ηλικία.
Οι επόμενες ερωτήσεις είναι σχετικές με το αν οι μαθήτριες γνώρισαν τον ιδρυτή της
εφημερίδας, ποια τα θέματα που έγραφαν στην εφημερίδα, τι χρώμα είχε η εμφάνιση
της εφημερίδας. Ακόμη, ρωτούν αν υπήρχε πολλές φορές συνεργασία ανάμεσα στους
μαθητές για την συγγραφή των άρθρων, άμα θα άλλαζαν κάτι τότε στην εφημερίδα,
αν υπήρχε κάτι που δεν τους άρεσε. Στη συνέχεια, προχωρούν σε ερωτήσεις σχετικά
με το ρόλο του συνεταιρισμού και με τη σχέση που έχουν οι μαθήτριες στο παρόν με
την εφημερίδα.
Αφού ολοκληρώθηκε η συνέντευξη προχωρήσαμε στη συζήτηση καθώς δεν υπήρχε
πολύς χρόνος να ακούσουμε την συνέντευξη. Ανακεφαλαιώσαμε τις πληροφορίες που
λάβαμε από τις μαθήτριες του σχολείου και ακούσαμε μόνο λίγο από την συνέντευξη.
Τέλος, συντάξαμε με τους μαθητές σύντομα ένα κείμενο για το στείλουμε στα μέσα

ενημέρωσης της Φλώρινας με σκοπό να συλλέξουμε ευχές και εμπειρίες για την
επετειακή έκδοση. Όμως, λόγω έλλειψης χρόνου δεν το καταγράψαμε μαζί εκείνη την
ώρα, αλλά η διδάσκουσα το έκανε με σκοπό να σταλθεί εγκαίρως. Τέλος,
μοιράστηκαν τα θέματα στην κάθε ομάδα για να συντάξει το άρθρο της για το
επετειακό φύλλο.
Αποτίμηση: Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές συμμετείχαν συνολικά και είχαν ετοιμάσει
πολύ καλά τις ερωτήσεις. Κάλυψαν όλες τις πτυχές και τα θέματα της έρευνας και
προσάρμοσαν τις ερωτήσεις στις συνεντευξιαζόμενες. Ήταν μία πολύ ενδιαφέρουσα
διαδικασία, διότι είχε πραγματοποιηθεί η προετοιμασία των ερωτήσεων και η πρόβα,
κάτι που βοήθησε όπως φάνηκε τους μαθητές στην εφαρμογή του σχεδίου. Η
συμμετοχή ήταν συνολική και η τάξη επικεντρώθηκε στην διαδικασία. Οι μαθητές
εκφράστηκαν και συνεργάστηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό.
Εκπαιδευτικό υλικό - μέσα και μορφές διδασκαλίας
Ως υλικό στην ώρα αυτή χρησιμοποιήθηκε το μαγνητόφωνο και τα σημειωματάρια
των μαθητών, καθώς και τα φύλλα των συνεντεύξεων που είχαμε προετοιμάσει την
προηγούμενη φορά. Το στάδιο αυτό έχει και πάλι μαθητοκεντρικό χαρακτήρα, ενώ
έχουμε την διερεύνηση, τη συνέντευξη και την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση. Οι
μαθητές ασκούνται στην κριτική σκέψη και στην ανάληψη πρωτοβουλίας και
υπεύθυνων ρόλων. Η εργασία είναι ομαδική με καταμερισμό καθηκόντων.
5.4.8. 8η διδακτική ώρα (9/5/2016):
Θέμα- Δραστηριότητα: Επίσκεψη στο τυπογραφείο
Στόχοι:














Να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία και την εξέλιξη της τυπογραφίας.
Να διαπιστώσουν την σύνδεση της εφημερίδας με την τέχνη της τυπογραφίας.
Να εντοπίσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις μέσα στο χρόνο.
Να πραγματοποιήσουμε μία επίσκεψη πεδίου.
Να προωθηθεί η βιωματική μάθηση.
Να προσεγγίσουν οι μαθητές την διαδικασία παραγωγής μίας εφημερίδας.
Να πραγματοποίησουν οι μαθητές μία μικρή εξωτερική δημοσιογραφική
έρευνα.
Να διαπιστώσουν την συνεισφορά του τυπογραφείου στην κυκλοφορία της
σχολικής εφημερίδας.
Να έρθουν σε επαφή με το χώρο όπου θα τυπωθεί και το δικό τους επετειακό
τεύχος.
Να γνωρίσουν το επάγγελμα του τυπογράφου.
Να σκεφτούν ερωτήσεις σχετικά με την τυπογραφία.
Να συνεργαστούν για να κρατούν σημειώσεις από όσα θα ακούσουν και θα
δουν στο τυπογραφείο.
Να ενεργοποιήσουν την κριτική τους σκέψη.

Περιγραφή: Σε αυτό το σημείο προχωρούμε σε ένα άλλο ζήτημα σχετικά με την
εφημερίδα, την διαδικασία παραγωγής και τύπωσής της. Πιο αναλυτικά, ήδη με την
συνέντευξη που έλαβαν οι μαθητές από τον κ. διευθυντή έχουν ακούσει πολλά για
την διαδικασία παραγωγής, όμως πριν από την επίσκεψη στο τυπογραφείο συζητούμε
μαζί. Τους μιλάμε για το τι περίπου θα δούμε εκεί και τους προετοιμάζουμε για το τι
θα ρωτήσουν τον τυπογράφο. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές είναι μικροί ερευνητές
και δημοσιογράφοι που έχουν να κάνουν ένα εξωτερικό ρεπορτάζ και τους δίνουμε
τον χρόνο να ετοιμάσουν ορισμένες ερωτήσεις που θα ήθελαν να κάνουν. Οι μαθητές
ανά ομάδες και πάλι προετοιμάζουν ένα σώμα ερωτήσεων, αυτή την φορά δεν
πραγματοποιούμε την κατηγοριοποίηση στον πίνακα, καθώς η διαδικασία των
ερωτήσεων θα είναι πιο ελεύθερη, ώστε οι μαθητές να έχουν χρόνο να δοκιμάσουν τις
διαδικασίες παραγωγής.
Στην συνέχεια, ξεκινούμε για το τυπογραφείο και οι μαθητές έχουν μαζί τους τα
σημειωματάριά τους, ενώ ο εκπρόσωπος της ομάδας θα αναλάβει τις ερωτήσεις. Στο
τυπογραφείο οι μαθητές ακούν τον κ. Παπακοσμά που τους δείχνει με ποιον τρόπο
έμπαιναν τα γράμματα στο χαρτί και πώς η κάθε γραμματοσειρά ήταν ξεχωριστή και
καλά οργανωμένη. Μετά οι μαθητές μπορούσαν να διαλέξουν γράμματα για να τους
δείξει ο τυπογράφος στην πρέσα, τον τρόπο με τον οποίο τυπώνονται τα γράμματα
στο χαρτί. Ακόμη, ο κ. Παπακοσμάς έδειξε στους μαθητές πώς κόβεται το χαρτί ώστε
να πάρει την μορφή ενός βιβλίου ή μίας εφημερίδας.
Αποτίμηση: Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με την επίσκεψη στο τυπογραφείο και
έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι μαθητές που
στην τάξη δεν συμμετείχαν στις δραστηριότητες τόσο ενεργά, στην επίσκεψη στο
τυπογραφείο συμμετέχουν και είναι μάλιστα οι πρώτοι που δοκιμάζουν τις
γραμματοσειρές. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι μαθητές θέτουν ερωτήσεις στο
τυπογράφο σχετικά με τη φύση του επαγγέλματος, με το πότε ο ίδιος και με ποιον
τρόπο ακολούθησε το δύσκολο αυτό επάγγελμα. Επίσης, ρωτούν με ποιον τρόπο
δημιουργείται μία εφημερίδα και πώς μπαίνουν τα χρώματα και πώς νιώθει ο κ.
Παπακοσμάς που θα είναι ο τυπογράφος μίας σχολικής εφημερίδας. Η επίσκεψη έχει
θετικά αποτελέσματα, μόνο ο μεγάλος αριθμός των μαθητών κάνει κάπως δύσκολη
την οργάνωση τους.
Εκπαιδευτικό υλικό - μέσα και μορφές διδασκαλίας
Σε αυτό το στάδιο έχουμε μία επίσκεψη πεδίου και οι μαθητές έρχονται σε επαφή με
την τυπογραφία, κυρίως των παλαιότερων ετών. Ως υλικό υπάρχει και πάλι το
σημειωματάριο των μαθητών όπου σημειώνουν τις εντυπώσεις και τις πληροφορίες
που συλλέγουν. Η επίσκεψη πεδίου είναι μέσα στα πλαίσια της βιωματικής μάθησης
και της διαφοροποίησης του πλαισίου δράσης των μαθητών. Οι μαθητές αυτενεργούν
και παρακολουθούν τις διαδικασίες παραγωγής. Η διαδικασία είναι
ομαδοσυνεργατική και μαθητοκεντρική.
5.4.9. 9η διδακτική ώρα (16/5/2016):
Θέμα- Δραστηριότητα: Συνέντευξη από παλαιούς δασκάλους

Στόχοι:














Να δημιουργηθούν στην τάξη πραγματικές συνθήκες έρευνας.
Να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με την προφορική ιστορία.
Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την ιστορικότητα της εφημερίδας.
Να εργαστούν ομαδικά.
Να προσεγγίσουν τον κοινωνικό ρόλο του σχολείου.
Να κατανοήσουν ότι η δημιουργία επετειακού φύλλου ξεπερνά τα όρια της
σχολικής τάξης.
Να προσεγγίσουν την εφημερίδα ως πηγή έρευνας για το παρελθόν.
Να συλλέξουν εμπειρίες από παλαιούς εκπαιδευτικούς.
Να συνειδητοποιήσουν την σημασία της αλληλοϋποστήριξης και της
συνεργασίας των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τις δραστηριότητες του
σχολείου.
Να προσεγγίσουν την δημιουργία και την ενασχόληση με την εφημερίδα από
την πλευρά των εκπαιδευτικών.
Να βελτιώσουν τις κοινωνικές σχέσεις τους με τους εκπαιδευτικούς.
Να πραγματοποιήσουν μία δραστηριότητα κριτικού γραμματισμού
σημειώνοντας τα σημαντικά από τις συνεντεύξεις.

Περιγραφή: Πριν την πραγματοποίηση της συνέντευξης πραγματοποιούμε με
τους μαθητές μία σύντομη συζήτηση για την επίσκεψη τους στο τυπογραφείο,
καθώς λόγω έλλειψης χρόνου δεν ήταν δυνατό να επιτευχθεί αυτό μετά την
επίσκεψη πεδίου (τα δεδομένα της συζήτησης περιγράφονται στην προηγούμενη
διδακτική ώρα, καθώς αποτελούν κομμάτι εκείνης). Στην συνέχεια, προχωρούμε
στην πραγματοποίηση της συνέντευξης. Οι εκπαιδευτικοί που επιλέξαμε για
αυτήν την δραστηριότητα έχουν ασχοληθεί διεξοδικά με τα «Φτερουγίσματα». Ο
κ. Κωνσταντίνος Φωτιάδης είχε επιτελέσει για αρκετά χρόνια υπεύθυνος της
εφημερίδας και του σχολικού συνεταιρισμού, ενώ η κ. Τρακόλη Μαρία,
συνταξιούχος δασκάλα και η κ. Βάσω Βογδανίδου ήταν για πολλά χρόνια
υπεύθυνες έκδοσης της εφημερίδας.
Οι μαθητές είχαν ήδη προετοιμάσει τις ερωτήσεις τους και η διαδικασία ήταν πιο
εύκολη ακόμη αυτή την φορά. Αρχικά, οι ομάδες ρώτησαν για τα ιστορικά
στοιχεία και την διαδικασία συλλογής των άρθρων, ενώ αρκετές ερωτήσεις
αφορούσαν και τη λειτουργία του συνεταιρισμού. Επίσης, έκαναν και ερωτήσεις
προσωπικά στον κάθε εκπαιδευτικό ανάλογα με την αρμοδιότητα που είχε ο
καθένας στην εφημερίδα.
Οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στην διαφορά που είχαν τα άρθρα που
προέρχονταν από βιβλιογραφική έρευνα των μαθητών σε σχέση με το έτοιμο
υλικό από τον υπολογιστή. Όταν ολοκληρώθηκαν οι συνεντεύξεις, συζητήσαμε
για τις πληροφορίες που λάβαμε από τις συνεντεύξεις και για το τι αποκομίσαμε
από την συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές εξέφρασαν τον
ενθουσιασμό τους που η δημιουργία επετειακού φύλλου συγκίνησε και

παρακίνησε τόσο κόσμο και μαθητές και δασκάλους. Τέλος, ακούσαμε ένα
κομμάτι από την συνέντευξη.
Αποτίμηση: Οι μαθητές σε αυτή την συνέντευξη είχαν περισσότερη άνεση στην
διατύπωση των ερωτήσεων και ήταν καλύτερα οργανωμένοι. Η συμμετοχή των
ομάδων ήταν συνολική και υπήρχε καταμερισμός εργασίας όσον αφορά το ποιος
ρωτά και ποιος καταγράφει. Ακόμη, φάνηκε να προσεγγίζουν τους
συναισθηματικούς στόχους, καθώς τους άρεσε που εκπαιδευτικοί μιλούσαν με
αγάπη για τα παλιά χρόνια της εφημερίδας και κατανόησαν ότι τα
«Φτερουγίσματα» είναι ένα κομμάτι σύνδεσης ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και
τους μαθητές του σχολείου. Η συνέντευξη ακόμη προσέφερε νέες πληροφορίες
στους μαθητές σχετικά με την ιστορία της εφημερίδας και τους έδωσε ένα
επιπλέον κίνητρο ενασχόλησης και δημιουργίας του επετειακού φύλλου, λόγω
του ότι διαπίστωσαν με την δική τους έρευνα ότι αυτό αφορά ένα μεγάλο μέρος
της εκπαιδευτικής κοινότητας της Φλώρινας. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό ότι
κατανόησαν τις δυσκολίες που συναντά ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός για την
έκδοση της εφημερίδας.
Εκπαιδευτικά υλικά - μέσα και μορφές διδασκαλίας
Τα κυρίως εκπαιδευτικά υλικά που είχαμε εδώ είναι το μαγνητόφωνο και τα
σημειωματάρια των μαθητών. Η μορφή διδασκαλίας περιλαμβάνει την
διερεύνηση, την συνέντευξη και την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση. Οι μαθητές
ενεργοποιούν την κριτική τους σκέψη και κατευθύνουν με δική τους πρωτοβουλία
την πορεία των πραγμάτων. Η διαδικασία είναι και πάλι μαθητοκεντρική και
ομαδοσυνεργατική.
5.4.10. 10η διδακτική ώρα (23/5/2016):
Θέμα- Δραστηριότητα: Συγκέντρωση υλικού- απολογισμός
Στόχοι:









Να ανακεφαλαιώσουμε με τους μαθητές τα βασικά σημεία της έρευνας
που πραγματοποιήσαμε.
Να αναστοχαστούμε πάνω στην έρευνα και το πρόγραμμα.
Να αξιολογήσουμε το υλικό για το επετειακό φύλλο.
Να σχεδιάσουμε το επετειακό φύλλο.
Να ελέγξουμε την επίτευξη των στόχων.
Να εκφραστούν οι μαθητές σχετικά με το πρόγραμμα.
Να σχεδιάσουμε την παρουσίαση του τελικού προϊόντος.
Να κατανοήσουν οι μαθητές τις συνθήκες σχεδιασμού της δικής τους
εφημερίδας.

Περιγραφή: Το σχέδιο εργασίας ολοκληρώνεται σιγά σιγά, καθώς το ερευνητικό
κομμάτι από την πλευρά των μαθητών έφτασε στο τέλος του. Σε αυτό το στάδιο
προχωρούμε στην συγκέντρωση και την οργάνωση όλου του υλικού σχετικά με το
τελικό προϊόν και προσπαθούμε να εκμαιεύσουμε από τους μαθητές τις εντυπώσεις

τους. Πιο αναλυτικά, στην αρχή της συνάντησης μέσα από συγκεκριμένες ερωτήσεις
παρακινούμε τους μαθητές να κάνουν μία προφορική αναδρομή σε όλα τα θέματα
που ερευνήσαμε μέχρι τώρα. Οι ομάδες παρουσιάζουν το θέμα για το οποίο έγραψαν
και διαβάζουμε το κείμενο στην οθόνη του υπολογιστή. Με αυτόν τον τρόπο
διορθώνουμε τυχόν λάθη και συζητάμε για το νόημα της δραστηριότητας.
Τα θέματα έχουν ήδη διανεμηθεί ως εξής: α). 1η ομάδα: αναλαμβάνει να καταγράψει
τα στοιχεία από την συνέντευξη των εκπαιδευτικών, β) 2η ομάδα: αναλαμβάνει το
άρθρο σχετικά με τα βασικότερα θέματα της εφημερίδας, γ) 3η ομάδα: αναλαμβάνει
τη συνέντευξη των τριών μαθητριών και της κ. Δαμιανίδου- Τσιουμήτα Μαρίας, δ) 4η
ομάδα: αναλαμβάνει να γράψει για το τυπογραφείο, δ) 5η ομάδα: αναλαμβάνει να μας
δώσει τα δεδομένα από την συνέντευξη του κ. Λυγούρα Γεώργιου. Έτσι,
παρουσιάζονται οι ομάδες και συζητούν με τους συμμαθητές τους για το τι έγραψαν
και με ποιο τρόπο αξιοποίησαν τα δεδομένα της έρευνας. Εκτός, από τα άρθρα των
μαθητών τα παιδιά διαβάζουν και τις ευχές που λάβαμε από την κοινωνία της
Φλώρινας για την εφημερίδα και συζητούμε μαζί τους για το πόσο σημαντική είναι η
εργασία που κάναμε και για το πώς νιώθουν.
Στην συνέχεια, αναφέρουμε στους μαθητές ότι η εφημερίδα θα περιλαμβάνει και ένα
δικό μας κείμενο, αλλά και φωτογραφίες από τα παλιά τεύχη και τις δράσεις που
κάναμε. Δίνουμε το λόγο στους μαθητές να εκφραστούν σχετικά με το πώς περίπου
μπορεί να οργανωθεί η εφημερίδα με βάση κάποιο παλιό τεύχος που τους έχουμε
μοιράσει. Εκείνοι εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους, η οποία σημειώνεται για να
συζητηθεί με τον τυπογράφο. Ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι είναι όμως και η
παρουσίαση του προγράμματος. Προβληματίζουμε τους μαθητές με ποιον τρόπο
μπορεί να γίνει αυτή η παρουσίαση. Εκείνοι εκφράζουν διάφορες απόψεις, όπως το
να δώσουμε το επετειακό φύλλο την προτελευταία μέρα των δραστηριοτήτων του
σχολείου, όπου θα γίνονταν μικρές εκδηλώσεις από κάθε τάξη, όμως κάποιος
μαθητής διακόπτει λέγοντας πως αν βάλουμε ένα θρανίο και απλά προφορικά
παρουσιάζονται οι εργασίες δεν θα συμμετέχουν όλοι γιατί δεν θα προλάβουν όλοι να
μιλήσουν. Πράγματι, η ιδέα αυτή έχει έρεισμα και έτσι η τάξη αναστατώνεται για να
βρει κάτι άλλο. Τα παιδιά προτείνουν, λοιπόν, να γίνει μία μικρή γιορτούλα για τα
«Φτερουγίσματα» όπου θα παρουσιαστούν όλα τα θέματα που μελετήσαμε.
Αποτίμηση: Οι μαθητές σε αυτή την ώρα συμμετέχουν ενεργά στον διάλογο. Πιο
ειδικά, υπάρχουν μαθητές που φαίνονταν να μην είναι τόσο δραστήριοι κατά την
διάρκεια υλοποίησης, λαμβάνουν το λόγο και μιλούν με λεπτομέρειες για την έρευνα.
Οι μαθητές λένε πως τους άρεσε που ασχολήθηκαν με την εφημερίδα και ότι θα
ήθελαν περισσότερο χρόνο να κάνουν και άλλα πράγματα. Χαίρονται που βλέπουν τα
κείμενά τους δακτυλογραφημένα στον υπολογιστή και παίρνουν ενεργό μέρος στις
διορθώσεις. Όσον αφορά την παρουσίαση του τελικού προϊόντος δίνουν μία πολύ
ωραία ιδέα που ξεφεύγει από την κλασική παρουσίαση που συναντούμε συνήθως στα
σχέδια εργασίας.
Εκπαιδευτικό υλικό - μέσα και μορφές διδασκαλίας

Σε αυτό το στάδιο ως εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιούνται παλιά φύλλα της
εφημερίδας και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής με τα κείμενα και τις φωτογραφίες των
μαθητών για το επετειακό φύλλο. Η διαδικασία είναι μία διδακτική μορφή
επεξεργασίας και ενεργοποίησης της κριτικής ικανότητας. Οι μαθητές έρχονται σε
επαφή με το σχεδιασμό μία εφημερίδας μέσα από αυτή την βιωματική
δραστηριότητα. Εδώ, επίσης, έχουμε τον αναστοχασμό και την κριτική σκέψη. Οι
δράσεις είναι μαθητοκεντρικές και ομαδοσυνεργατικές.
5.4.11. 11η διδακτική ώρα (30/5/2016):
Θέμα- Δραστηριότητα: Αξιολόγηση- προετοιμασία για την εκδήλωση του τελικού
προϊόντος
Στόχοι:












Να αποτιμήσουμε με τους μαθητές την έκβαση της εργασίας μας
Να ελέγξουμε την επίτευξη των στόχων.
Να δώσουμε κίνητρο και επιβράβευση στους μαθητές για την παραγωγή του
τελικού προϊόντος.
Να γίνει η διανομή των ρόλων για την τελική παρουσίαση.
Να αναστοχαστούμε πάνω στις δραστηριότητες.
Να διαπιστώσουμε αλλαγή στάσεων των μαθητών απέναντι στην σχολική
εφημερίδα.
Nα δημοσιοποιηθεί η εργασία που έκαναν οι μαθητές.
Να κατανοήσουν οι μαθητές την σημασία της συμμετοχής στις κοινωνικές
δραστηριότητες του σχολείου.
Να νιώσουν αυτοπεποίθηση και ικανοποίηση από την αναγνώριση του έργου
τους.
Να νιώσουν οι μαθητές ότι η έρευνα αφορούσε το παρελθόν και το παρόν του
σχολείου.
Να συνειδητοποιήσουν ότι είναι κομμάτι της ιστορίας του σχολείου.

Περιγραφή: Αρχικά, πραγματοποιούμε μία κατευθυνόμενη συζήτηση με τους
μαθητές ώστε να συγκεντρώσουμε τις απόψεις και τα συναισθήματά τους σχετικά με
το σχέδιο εργασίας. Σκοπός αυτής της συζήτησης είναι να δούμε αν οι μαθητές
έμειναν ευχαριστημένοι από το πρόγραμμα και αν τους άρεσε ή όχι. Ακολουθεί
συζήτηση και οι μαθητές εκφράζουν την γνώμη τους σχετικά με τις δράσεις που
έκαναν και αναφέρονται σε ό,τι αποκόμισαν. Στην συνέχεια, τους δείχνουμε σε
ηλεκτρονική μορφή έναν αρχικό σχεδιασμό της εφημερίδας από τον τυπογράφο και
τους ζητούμε να μας πουν πώς τους φάνηκε. Και εδώ έχουμε τις απόψεις των
μαθητών. Στο σημείο αυτό προχωρούμε στην ετοιμασία της εκδήλωσης. Το κείμενο
της παρουσίασης περιλαμβάνει ένα μικρό θεατρικό δρώμενο που θα ενταχθεί στη
γιορτή της λήξης που θα αναλάβουν τα δύο τμήματα της Έκτης. Το περιεχόμενο του
κειμένου σχετίζεται με την εργασία της δημοσιογραφίας και την αναπόληση στην
εφημερίδα, ενώ στην συνέχεια οι μαθητές αφηγούνται την ιστορία των
«Φτερουγισμάτων» με μικρά κείμενα όπου περιγράφονται τα κύρια στοιχεία της

εφημερίδας, όπως το πότε και γιατί δημιουργήθηκε και πώς λειτουργούσε και άλλα.
Τονίζεται, ακόμη, και η προσωπικότητα του ιδρυτή της εφημερίδας, Αποστόλου
Τσιουμήτα, του οποίου οι σκέψεις μεταφέρονται από έναν μαθητή που διαδραματίζει
τον ρόλο του. Μοιράζονται στους μαθητές οι ρόλοι και συμμετέχουν όλοι στην
παρουσίαση, ενώ από εδώ και πέρα τους ενημερώνουμε πως ξεκινάει η εβδομάδα για
τις πρόβες.
Αποτίμηση: Οι μαθητές εκφράζουν την ευχαρίστησή τους από το πρόγραμμα και
βλέπουμε ότι και οι ομάδες που συνέγραψαν μικρότερα κείμενα είναι ευχαριστημένες
από το πρόγραμμα. Η διανομή των ρολών αφήνει τους περισσότερους μαθητές
ευχαριστημένους και δεν χρειάζεται να γίνει κάποια αλλαγή ανάμεσα τους. Η
τοποθέτηση της παρουσίασης είναι κάτι που δεν ευχαριστεί ούτε τους μαθητές ούτε
την διδάσκουσα όμως δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα λόγω φόρτου εργασίας του
σχολείου, παρά την καλή διάθεση του εκπαιδευτικού της Έκτης και του κ. Διευθυντή.
Οι μαθητές αισθάνονται περήφανοι που το project είχε αποτέλεσμα.
Εκπαιδευτικό υλικό - μέσα και μορφές διδασκαλίας
Σε αυτή τη φάση τα υλικά της διδασκαλίας μας είναι η ψηφιοποιημένη εφημερίδα
όπου οι μαθητές μπορούν να δουν την σχεδίασή της και τα κείμενα της εκδήλωσης
που είναι βασισμένα στα κείμενα της εφημερίδας. Η διαδικασία είναι μία διαδικασία
αποτίμησης και αναστοχασμού. Οι μαθητές έχουν κεντρικό ρόλο και η μορφή της
διδασκαλίας είναι κοινωνική, καθώς όλοι μαζί σαν ομάδα έχουν να παρουσιάσουν
ένα τελικό προϊόν. Η κατευθυνόμενη συζήτηση και η ελεύθερη έκφραση, όμως, των
μαθητών είναι διδακτικές πρακτικές που εδώ επιστρατεύονται.
5.5. Τελικό προϊόν- Τελική παρουσίαση

Σκοπός ενός σχεδίου εργασίας (project) είναι η δημιουργία ενός τελικού προϊόντος
μέσα από το οποίο πραγματοποιείται η αξιολόγηση της εργασίας αλλά και
παρουσιάζεται η παραγωγή γνώσης. Η δική μας ερευνητική εργασία περιλαμβάνει
την δημιουργία του επετειακού- συγκεντρωτικού τεύχους για τα τριάντα χρόνια
κυκλοφορίας των «Φτερουγισμάτων». Αναλυτικότερα, η εφημερίδα αυτή
περιλαμβάνει τα δεδομένα και τα άρθρα των μαθητών που βασίστηκαν στις
συνεντεύξεις και στην έρευνα που έγινε, αλλά και ευχές και κείμενα από παλαιούς
και νυν συμμετέχοντες στην εφημερίδα.
Η πρώτη σελίδα ξεκινά με ένα σύντομο κείμενο της υπεύθυνης του προγράμματος, το
οποίο κατατοπίζει τους αναγνώστες σχετικά με το τι πρόκειται να διαβάσουν αλλά
και ευχαριστεί όλους όσους συνετέλεσαν για το αποτέλεσμα. Στη διπλανή στήλη
εμφανίζονται εικόνες από το πρώτα φύλλα της εφημερίδας, αλλά και η φωτογραφία
του σχολείου και της Φλώρινας. Στην δεύτερη σελίδα έχουμε τα άρθρα των μαθητών
που αφορούν τις συνεντεύξεις από τους τρεις εκπαιδευτικούς και τρεις μαθήτριες του
σχολείου. Στην τρίτη σελίδα έχουμε τα άρθρα σχετικά με τα θέματα της εφημερίδας
και την συνέντευξη της κ. Τσιούμητας- Δαμιανίδου Μαρίας, αλλά και ένα σύντομο
βιογραφικό του ιδρυτή της εφημερίδας Απόστολου Τσιουμήτα. Έπειτα, ακολουθεί
ένα μεγάλο δισέλιδο με τις ευχές που μας έστειλαν εκπαιδευτικοί και πρώην μαθητές

του σχολείου, ενώ στην έβδομη σελίδα περιλαμβάνεται το κείμενο του εκπαιδευτικού
της Στ’ 2, κ. Βαμβακούση Εμμανουήλ και το άρθρο των μαθητριών που αφορά την
συνέντευξη από τον διευθυντή του σχολείου, κ. Λυγούρα Γεώργιο. Ακολουθούν δύο
χρονολογικοί πίνακες με τα όνομα των προέδρων- μαθητών του Μαθητικού
Συνεταιρισμού και τα ονόματα των υπεύθυνων δασκάλων του Συνεταιρισμού. Στην
τελευταία σελίδα παρατίθεται το άρθρο της ομάδας που ανέλαβε να γράψει για την
επίσκεψη στο τυπογραφείο και ακολουθούν εικόνες με παλαιά φύλλα της
εφημερίδας.
Παρουσίαση
Η παρουσίαση της εργασίας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της σχολικής εορτής για
την λήξη των μαθημάτων που ανέλαβαν τα δύο τμήματα της Έκτης δημοτικού. Η
απόφαση να πραγματοποιήσουμε ένα μικρό δρώμενο με τους μαθητές ήταν καίρια,
καθώς οι μαθητές κατανόησαν πλέον το νόημα της εργασίας τους και τους δόθηκε η
δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι. Επειδή, μιλάμε για ένα ταξίδι στο χρόνο ήταν
απαραίτητο να παρουσιαστεί η έρευνά μας κάπως έτσι. Αρχικά, υπήρχαν δύο
αφηγητές που εισήγαγαν το κοινό στο θέμα και προσπαθούσαν να διατηρούν το
ενδιαφέρον. Η ιστορία μας μιλά για κάποιους δημοσιογράφους στην Αθήνα που
μάταια αναζητούν ένα χαρούμενο ρεπορτάζ για την εφημερίδα τους. Τότε δύο από
αυτούς θυμούνται τα μαθητικά τους χρόνια, όταν έγραφαν στα «Φτερουγίσματα» και
όλα ήταν διαφορετικά. Έτσι, δημιουργείται σε αυτούς η απορία τι να απέγινε η
εφημερίδα τους. Ξαφνικά οι δημοσιογράφοι λαμβάνουν ένα μήνυμα για τον
εορτασμό των τριάντα χρόνων της εφημερίδας και αποφασίζουν να κάνουν ένα
ρεπορτάζ για τα «Φτερουγίσματα», ο χρόνος όμως είναι λίγος, για αυτό εύχονται να
προλάβουν. Τότε, μεταφέρονται στο όνειρο με τη βοήθεια της Άνοιξης και ενός
μικρού χελιδονιού στην Φλώρινα στο σχολείο τους ώστε να δουν τι συνέβαινε στο
παρελθόν και να το καταγράψουν.
Σε αυτό το σημείο παρουσιάζεται το πρώτο στάδιο, δηλαδή, ο προβληματισμός για το
πώς αναζητούμε στοιχεία για το παρελθόν, αλλά και έχουμε και σύνδεση με το
επάγγελμα του δημοσιογράφου. Εν συνεχεία, οι δημοσιογράφοι συναντούν τον
ιδρυτή της εφημερίδας, Απόστολο Τσιουμήτα ο οποίος εμφανίζεται στο γραφείο του
όπου συλλαμβάνει την ιδέα να δημιουργήσει την εφημερίδα και τον σχολικό
συνεταιρισμό και εξηγώντας τις αιτίες που έχει αυτό το όραμα. Οι δημοσιογράφοι
έπειτα βλέπουν μπροστά τους μαθητές να αφηγούνται την ιστορία της εφημερίδας
από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Μέσα από αυτό παρουσιάζονται τα δεδομένα που
συγκεντρώσαμε με τους μαθητές στη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης. Τέλος,
εμφανίζονται τρεις μαθητές και μας μιλούν για τα στάδια και την περιγραφή της
έρευνας που πραγματοποίησαν. Αναφέρουν ότι το δικό τους ταξίδι στο παρελθόν
έγινε μέσα από έρευνα σε στοιχεία του παρόντος και περιγράφουν τα στάδια της
διδακτικής παρέμβασης, τις συνεντεύξεις και την επίσκεψη στο τυπογραφείο. Όταν
ολοκληρωθεί η παρουσίαση του project οι μαθητές που αφηγήθηκαν την ιστορία της
εφημερίδας κρατούν στα χέρια τους καρτέλες με γράμματα και σχηματίζουν την λέξη
«Φτερουγίσματα», ενώ ακούγεται το τραγούδι «Με της Ελπίδας χρώματα» από την

χορωδία του Σπύρου Λάμπρου. Το τραγούδι αυτό επιλέχθηκε επειδή αναφέρεται στο
ξεκίνημα των μικρών παιδιών που μοιάζει με την προσπάθεια των μικρών πουλιών να
πετάξουν. Η παρουσίαση αυτή είχε διάρκεια 30 λεπτών.
Αποτίμηση εκδήλωσης: Η παρουσίαση αυτή είχε κεντρικό ρόλο στην γιορτή των
μαθητών και μάλιστα πολλοί από τους ανθρώπους που έστειλαν ευχές για την
εφημερίδα παραβρέθηκαν σε αυτή. Οι μαθητές ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμοι και
ανταποκρίθηκαν επάξια σε ό,τι είχαν ετοιμάσει. Ακόμη, ο ενθουσιασμός τους κάθε
φορά που ο διευθυντής ανέφερε μέσα στα προγράμματα του σχολείου και την
εφημερίδα ήταν φανερός. Η εκδήλωση ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους,
ανάμεσα στους οποίους ήταν και η Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
κ. Μούσιου Όλγα, η οποία μετά την παρουσίαση των παιδιών έλαβε συγκινημένη το
λόγο και μίλησε με θετικά λόγια για όλο το πρόγραμμα.

5.6. Αξιολόγηση
Το τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό κομμάτι της διδακτικής μας παρέμβασης είναι η
αξιολόγηση σχετικά με το αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι του προγράμματος και εάν οι
μαθητές βρήκαν νόημα και κίνητρο στην όλη διαδικασία. Για την συλλογή των
παραπάνω στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν οι παρατηρήσεις κατά την διάρκεια του
project, αλλά και η συνέντευξη των μαθητών σχετικά με τα αποτελέσματα, όπως και
η αξιολόγηση όλης της δράσης από τον διευθυντή του σχολείου και τον δάσκαλο της
τάξης.
5.6.1. Παρατηρήσεις από την υλοποίηση

Πιο αναλυτικά, κατά την διάρκεια της εφαρμογής παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές ήταν
πολύ θετικοί απέναντι στις διάφορες επιμέρους δραστηριότητες και προσπάθησαν να
ανταποκριθούν με επάρκεια στις απαιτήσεις της έρευνάς τους. Η αρχική μας
συνάντηση έδειξε ένα δισταγμό όσον αφορά το θέμα, καθώς τους φάνηκε κάπως
δύσκολο να μελετήσουν το παρελθόν. Όταν, όμως, προχωρήσαμε στις δράσεις
έδειξαν ενδιαφέρον και ενθουσιασμό. Μάλιστα δύο ομάδες μαθητών που ήταν γενικά
πιο δραστήριες, ετοίμαζαν από το σπίτι το σημειωματάριό τους ώστε να είναι
διαμορφωμένο για τις συνεντεύξεις. Κάποιοι μαθητές μας ανέφεραν ότι υπάρχουν
πρόσωπα του συγγενικού τους περιβάλλοντος που συμμετείχαν στην εφημερίδα και
ότι ζήτησαν την βοήθειά τους για την συγγραφή των άρθρων. Οι μαθητές πράγματι
προσέγγισαν τα στοιχεία της δημοσιογραφικής και ιστορικής έρευνας και ήταν σε
θέση να εξηγήσουν τις δράσεις και τα στάδιο του σχεδίου εργασίας. Οι ομάδες που
δεν έδειχναν τόσο ενδιαφέρον δραστηριοποιηθήκαν πολύ περισσότερο μετά την
πραγματοποίηση της πρώτης συνέντευξης. Μάλιστα δύο μαθητές με λίγη συμμετοχή
στις πρώτες συναντήσεις, άρχισαν μετά την πρώτη συνέντευξη να σημειώνουν πολύ
περισσότερο, να ενδιαφέρονται και να παρακινούν και την υπόλοιπη ομάδα. Οι
μαθητές ανέφεραν ότι περίμεναν με ανυπομονησία να έρθει η μέρα που θα
ασχολούνταν με την εφημερίδα. Όταν συντάξαμε μαζί το κείμενο για τα μέσα
ενημέρωσης, οι περισσότεροι έψαξαν στο διαδίκτυο για την ανακοίνωση και είπαν

ότι χάρηκαν πολύ για αυτό. Ακόμη, μία μαθήτρια ιδιαίτερα δραστήρια δήλωσε πως
μετά από όλη αυτή την εργασία, νιώθει πως θέλει να γίνει δημοσιογράφος.
5.6.2. Δεδομένα από τη συζήτηση με τους μαθητές

Την 1η Ιουνίου πραγματοποιήσαμε μία μικρή συνέντευξη με τους μαθητές όπου έγινε
η αξιολόγηση του προγράμματος. Τα δεδομένα της συνέντευξης παρουσιάζονται
παρακάτω: Στην πρώτη ερώτηση ανακεφαλαιώσαμε με τους μαθητές ό,τι κάναμε
μέχρι τότε. Πιο αναλυτικά, οι μαθητές θυμόντουσαν πρωτίστως τις συνεντεύξεις και
την επίσκεψη στο τυπογραφείο. Η επόμενη ερώτηση αφορούσε τον σκοπό της
έρευνας που πραγματοποιήσαμε, η απάντηση ήταν: «Την ιστορία της εφημερίδας».
Σχετικά με τον αν μάθαμε για την ιστορία της εφημερίδας μέσα από τις δράσεις που
κάναμε: «Μάθαμε αρκετά πράγματα για το παρελθόν της εφημερίδας, όταν δεν
ζούσαμε εμείς, πώς ιδρύθηκε και πώς έγραφαν και ένιωθαν τα παιδιά και οι
δάσκαλοι». Η επόμενη ερώτηση ήταν: « Πώς σας φάνηκε πού ψάξαμε για το
παρελθόν, πού πήραμε συνεντεύξεις;». Απάντηση: «Ήταν πολύ ωραία, ήταν πρώτη
φορά που κάναμε κάτι τέτοιο και μας άρεσε πολύ».
Όσον αφορά την ομαδική εργασία που απαιτούσαν οι δραστηριότητες, είναι ορθό να
σημειώσουμε ότι οι μαθητές δεν ήταν εξοικειωμένοι με την συγκεκριμένη μορφή
εργασίας. Οι ομάδες αποτελούνταν από μαθητές με διαφορετικά χαρακτηριστικά
αλλά όπως φαινόταν δεν είχαν μάθει να συνεργάζονται για να παράγουν αποτέλεσμα.
Για να επιτύχουμε, επομένως, τους ομαδοσυνεργατικούς στόχους του σχεδίου
εργασίας, ήταν απαραίτητο να επέμβουμε καθοδηγητικά στις ομάδες που χρειάζονταν
βοήθεια, ώστε να διαμοιράσουν τις αρμοδιότητες και να συνεργάζονται χωρίς
ένταση. Παρόλα αυτά, οι μαθητές εν τέλει κατανόησαν την σημασία της ομαδικής
δουλειάς και ειδικά στις συνεντεύξεις ήταν πολύ αποδοτικοί. Ακόμη, όταν στο τέλος
είδαν την εφημερίδα και την εκδήλωση ενθουσιάστηκαν, έψαχναν να βρουν το άρθρο
της ομάδας τους και χάρηκαν, νιώθοντας ότι είναι μία κοινή ομάδα όλη η τάξη.
Πολλές φορές, ανέφεραν «Είναι δική μας δουλειά, εμείς κάναμε την εφημερίδα όχι η
άλλη έκτη», «Η δική μας τάξη έφτιαξε το τεύχος, μόνο εμείς δεν θα κάνουμε το
θέατρο;». Αυτές οι φράσεις δείχνουν ότι οι στόχοι της κοινωνικοποίησης
προσεγγίστηκαν, καθώς οι μαθητές εξέφρασαν ξεκάθαρα πως θεωρούν ότι η εργασία
αυτή έγινε από την δική τους ομάδα- τάξη για όλο το σχολείο όμως. Πιο
συγκεκριμένα, στις ερωτήσεις για την ομαδική εργασία μας είπαν: «Δεθήκαμε με όλα
τα παιδιά της ομάδας. Και επειδή κάθε ομάδα είχε το φάκελό της για τα χαρτιά,
έπρεπε να είναι κάποιος υπεύθυνος για να τα τακτοποιεί και έτσι γίναμε και πιο
υπεύθυνοι.
Οι εντυπώσεις από το τυπογραφείο αφορούσαν τα υλικά με τα οποία έφτιαχναν παλιά
την εφημερίδα και ότι οι μαθητές νόμιζαν ότι ήταν πιο εύκολη η διαδικασία, αλλά
τελικά παλιά ήταν πολύ δύσκολη. Είπαν ακόμη: «Αυτό που με εντυπωσίασε
περισσότερο ήταν η εργασία με την οποία ο τυπογράφος τα έφτιαχνε αυτά, που
έπαιρνε τα γράμματα, τα έβαζε το ένα δίπλα στο άλλο». Ρωτήσαμε τους μαθητές αν
το να φτιάξουμε μια σχολική εφημερίδα είναι εύκολο και μας απάντησαν ότι δεν ήταν
εύκολο, γιατί ήθελαν να γράφουν όλα τα παιδιά και για να τυπωθεί η εφημερίδα

ήθελα πάρα πολύ ώρα. Ακόμη: « Ήθελε διαδικασία, ήθελε να κάνουμε πολλά
ερωτήματα, πολλές συνεντεύξεις για να μαζέψουμε το υλικό». Τώρα μας δήλωσαν
ότι νιώθουν τέλεια που θα δημοσιευτούν τα δικά τους άρθρα στο τεύχος των τριάντα
χρόνων. Λένε πως θα φάνει ό,τι έκαναν μέσα στην χρονιά και ότι εκείνοι κλείνουν
αυτή την πορεία των τριάντα χρόνων. Μας ανέφεραν: «Αφιερώσαμε αρκετό χρόνο
για αυτά που γράψαμε, αλλά επειδή η δουλειά μας ήταν μοιρασμένη, είχαμε ο
καθένας από κάτι και είχαν κάποιοι λιγότερο». « Μας άρεσε πάρα πολύ αυτή η
διαδικασία που πήραμε τόσες συνεντεύξεις, που μάθαμε πολλά πράγματα». «Εγώ
νιώθω χαρά, γιατί κάναμε αρκετά πράγματα και κάποιοι παλιοί συμμαθητές θα το
δουν αυτό και θα χαρούν». Ρωτήσαμε τους μαθητές αν τους βοήθησε η διαδικασία
όλη να καταλάβουν πώς δουλεύει ένας δημοσιογράφος και μας είπαν ότι πήραν
συνεντεύξεις και φτιάξανε ερωτήσεις και είδαν παλιά φύλλα της εφημερίδας και αυτό
τους έδωσε γνώση και εμπειρία για το πώς δουλεύει ένας δημοσιογράφος. Τέλος,
συγκεντρώσαμε τις πληροφορίες και γράψαμε τα άρθρα. Γενικά, μας είπαν ότι
κάναμε πολύ ωραία πράγματα και ό,τι περιμένουν με χαρά την έκδοση της
εφημερίδας: «Ήταν πολύ όμορφο που ασχοληθήκαμε εμείς με την εφημερίδα, ήταν
πιο ωραία, γιατί παλιά απλά εμείς δίναμε και τα έκαναν όλα οι υπόλοιποι. Ήταν σαν
έτοιμη τροφή, ενώ τώρα εργαστήκαμε όλοι», «Χαιρόμαστε πολύ».
5.6.3. Παρατηρήσεις από τον διευθυντή του σχολείου

Ο κ. Λυγούρας μας ανέφερε ότι η εργασία μας αυτή άξιζε τον κόπο, γιατί η
εφημερίδα είναι κομμάτι του σχολείου, της ιστορίας του και δίνει το κίνητρο για ένα
νέο ξεκίνημα. Τονίζει πως με αυτή την εργασία γίνεται αντιληπτό ότι το σχολείο δεν
είναι μόνο τα μαθήματα. Για τον κ. Λυγούρα η διδακτική μας παρέμβαση πέτυχε τους
στόχους της, καθώς τα παιδιά ενεργοποιήθηκαν πάνω σε μία δραστηριότητα που τους
άρεσε και είδαν το αποτέλεσμα. Ο ίδιος είναι πολύ ευχαριστημένος και από την
εφημερίδα και από την εκδήλωση, αλλά θα ήθελε η εκδήλωση να γίνει ξεχωριστά,
όπως και στις άλλες επετείους αλλά λόγω φόρτου εργασίας αυτό δεν ήταν δυνατό. Η
παραγωγή της εφημερίδας όμως τα καλύπτει όλα. Επιδίωξη του διευθυντή είναι να
ταξιδέψει παντού, όπως και με δική του πρωτοβουλία είχε γίνει παλαιότερα. Ο ίδιος
παρατήρησε αλλαγή στους μαθητές, καθώς πολλές φορές τον ρωτούσαν για την
εφημερίδα και περίμεναν την εκτύπωσή της. Ο κ. Λυγούρας δημοσίευσε και άρθρο
στα τοπικά μέσα ενημέρωσης όπου εκφράστηκε με ικανοποίηση για την εκδήλωση
και ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες6.
5.6.4. Παρατηρήσεις από τον δάσκαλο της τάξης- υπεύθυνο της εφημερίδας

Ο κ. Βαμβακούσης Εμμανουήλ, εκπαιδευτικός που φέτος είχε την ευθύνη της
εφημερίδας και ανέλαβε την Στ’-2, δήλωσε ότι έμεινε ικανοποιημένος από τα παιδιά,
τα οποία όταν μια δραστηριότητα δεν αφορά τα μαθήματα του σχολείου, δείχνουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η διαδικασία της διδακτικής παρέμβασης ήταν απαραίτητη,
Παραπομπή:
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καθώς η εφημερίδα είναι κομμάτι της ιστορίας του σχολείου και οι μαθητές
μπόρεσαν να μάθουν τι ακριβώς συνέβη στο σχολείο τους τα προηγούμενα χρόνια.
Βίωσαν ό,τι περισσότερο μπορούσαν και έγιναν ένα με την ιστορία του σχολείου
τους. Το πρόγραμμα ήταν κατάλληλο για τα παιδιά, γιατί είναι οι μαθητές της Έκτης
και έχουν την ηλικία να ανταπεξέλθουν σε μία τέτοια ενέργεια, αλλά καθοριστικός
ρόλος είναι ο καθοδηγητής που θα τους κατευθύνει. Ο κ. Βαμβακούσης πιστεύει ότι
οι μαθητές τα κατάφεραν, γιατί το αποτέλεσμα δείχνει ότι τα παιδιά βίωσαν όλο το
πρόγραμμα και την γιορτή και μπήκαν στην ιστορία του σχολείου. Μας τονίζει:
«Κατανόησαν τη σημασία αυτής της εφημερίδας και τον λόγο για τον οποίο υπήρχε
στο σχολείο».
Για το αν οι μαθητές κατάφεραν να συνεργαστούν μας απάντησε ότι βοήθησε πολύ η
εργασία στην ομαδική δουλειά, διότι απαιτούνταν τα παιδιά να συνυπάρξουν, να
ανταλλάξουν διάφορες απόψεις, να συνεργαστούν: «Νομίζω πως το όλο πρόγραμμα
ήταν τέτοιο που τα εξανάγκασε –σε εισαγωγικά- να το δουν συνεργατικά και να
δράσουν ανάλογα». Δηλώνει ικανοποιημένος από τα κείμενα των μαθητών στην
εφημερίδα, γιατί οι μαθητές μπήκαν στο νόημα της διαδικασίας και επηρεάστηκαν
και συναισθηματικά από το όλο πρόγραμμα: «Έχοντας γνώση του ιστορικού της
εφημερίδας, μπόρεσαν και αυτά να κάνουν κάτι και σαν φυσική συνέχεια, αλλά και
να συνειδητοποιήσουν κυρίως ότι είναι και αυτά κομμάτι αυτής της ιστορίας και
θέλησαν να είναι συνεχιστές σε αυτή τη φάση. Είδαν πολύ θετικά ότι είναι οι
επιλεγμένοι, ας το πούμε έτσι, να κάνουν αυτό το εορταστικό, το επετειακό τεύχος».
Το αποτέλεσμα άφησε ευχαριστημένο και τον δάσκαλο και τον κόσμο που ήταν
παρών στην εκδήλωση και ακούστηκαν διάφορες καλές κριτικές στο τέλος της
γιορτής.
Για τον κ. Βαμβακούση ο τρόπος παρουσίασης του φύλλου είχε μια πληρότητα, μια
ποιότητα σαν επετειακό φύλλο, καλύπτει και ιστορικά και συναισθηματικά και την
καθημερινότητα του σήμερα και έχει ένα ωραίο δέσιμο. Μας αναφέρει: «Αυτό σαν
φύλλο μαζί με την παρουσίαση που έγινε που ήταν μία ιστορική αναδρομή με ένα
βιωματικό τρόπο, έγινε έτσι σαν θεατρικό, ένα δρώμενο που μας ζωντάνεψε
ουσιαστικά την ιστορία της εφημερίδας, όλο αυτό συνέστησε ένα όμορφο σε σύνολο
που νομίζω ότι θα μείνει στην μνήμη των γονέων εδώ και των μαθητών». Μας μίλησε
και για τις συζητήσεις που έκαναν τα παιδιά για το πρόγραμμα τις ώρες που δεν
ήμασταν στην τάξη και συγκεκριμένα μας είπε: « Μου έκανε εντύπωση ότι την
επόμενη μέρα που κλείσαμε ουσιαστικά τον κύκλο του διδακτικού έτους, κάνοντας
μία αποτίμηση των εντυπώσεων και γενικά όλων αυτών των βιωματικών
καταστάσεων, των οποίων έζησαν τα παιδιά, κάποια από αυτά είχαν να πουν μεταξύ
των άλλων ότι το σημαντικό σε αυτή την χρονιά ήταν η ενασχόλησή τους με το
πρόγραμμα αυτό, με την εφημερίδα «Φτερουγίσματα», η οποία τους έδωσε τη
δυνατότητα να ζήσουν και να πλασαριστούν στην βιτρίνα της ιστορίας της
εφημερίδας».
Ο κ. Βαμβακούσης υπογραμμίζει ότι το project και η επίσκεψη στο τυπογραφείο ήταν
μια ευκαιρία οι μαθητές να πλησιάσουν το χώρο της δημοσιογραφίας και να πάρουν

τις πρώτες τους εμπειρίες για το πώς λειτουργούσε η έκδοση μιας εφημερίδας σε
τοπικό επίπεδο με την παλιά διαδικασία στο τυπογραφείο, αλλά και μετά που πήραν
συνεντεύξεις, που έκαναν την δημοσιογραφική έρευνα μπήκαν λίγο στο νόημα του
πώς θα εκδοθεί ένα φύλλο, πόσος κόπος χρειάζεται, πόσος συντονισμός και πόσο
μεράκι για να βγει αυτό το αποτέλεσμα που είδαν. Πιστεύει ότι αυτό τους έδωσε ένα
ενδιαφέρον σε αυτό το κομμάτι, αλλά και τους ικανοποίησε το αποτέλεσμα.
5.6.5. Εντυπώσεις όσων παρακολούθησαν την εκδήλωση

Στην εκδήλωση οι μαθητές ήταν χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι. Δυσκολεύτηκαν
στο στήσιμο, καθώς ο χώρος ήταν μικρός και οφείλουμε να σημειώσουμε πως η
γιορτή για τα «Φτερουγίσματα» θα μπορούσε να γίνει μία ξεχωριστή μέρα. Ωστόσο,
όλοι απήλαυσαν τους μαθητές που αφηγήθηκαν με μοναδικό τρόπο την ιστορία των
«Φτερουγισμάτων» Ακόμη, η κ. Όλγα Μούσιου- Μυλωνά εκφράστηκε με τα
καλύτερα λόγια και τίμησε με την παρουσία της την γιορτή. Οι δηλώσεις της σχετικά
με την επιτυχία της παρουσίασης ήταν ενθαρρυντικές και οι μαθητές κατανόησαν
ακόμη περισσότερο την κοινωνική αξία της εργασίας τους και την σημασία της για
την εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι παρευρέθηκαν
πράγματι παλιοί δάσκαλοι, αλλά και παλιοί μαθητές του σχολείου που συγκινήθηκαν
με τα λόγια των παιδιών. Μάλιστα, μία μητέρα και τώρα γιαγιά μαθητών του
σχολείου θυμήθηκε τη συμμετοχή των παιδιών της στην εφημερίδα και συγκινήθηκε
για τον Απόστολο Τσιουμήτα, τον οποίο τα παιδιά της είχαν διευθυντή. Αυτό
σημαίνει ότι η εργασία και η παρουσίαση δεν πέτυχε μόνο το γνωστικό της στόχο, να
ενημερώσει για την τριαντάχρονη ιστορία της εφημερίδας, αλλά κατάφερε να
διεγείρει και συναισθήματα, αλλά και έγινε φανερή η σύνδεση της σχολικής αυτής
εφημερίδας με την τοπική ιστορία της Φλώρινας.
5.6.6. Συμπεράσματα για την αξιολόγηση της παρέμβασης

Σχετικά με την αξιολόγηση της παρέμβασης έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν
δεδομένα από όσο περισσότερες πλευρές ήταν δυνατόν. Πιο αναλυτικά, οι
παρατηρήσεις της συντονίστριας, οι μαθητές, ο διευθυντής, ο υπεύθυνος δάσκαλος, η
σχολική σύμβουλος και οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και γενικά όσοι παρακολούθησαν
την παρουσίαση αποτέλεσαν πηγές για τον αναστοχασμό πάνω στο πρόγραμμα και
την αξιολόγησή του. Κάνοντας μία σύνοψη αυτών των απόψεων πρέπει να τονιστεί
ότι η διδακτική παρέμβαση είχε αρχικά θετικά αποτελέσματα. Οι μαθητές έδωσαν
ενέργεια και ασχολήθηκαν με ωριμότητα με ένα τόσο σημαντικό για την ιστορία του
σχολείου θέμα. Αν και η πιο ερευνητική μορφή των δραστηριοτήτων, όπως ο
διαχωρισμός των θεμάτων της εφημερίδας και η συλλογή δεδομένων από
συνεντεύξεις τους δημιούργησε μία δυσκολία ή καλύτερα ένα δισταγμό σχετικά με το
αν θα μπορούσαν να διεκπεραιώσουν τις δράσεις.
Υπήρχαν δυσκολίες εφαρμογής της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και ο
συντονισμός των ομάδων δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Γενικά, όμως, είναι πολύ
σημαντικό όπως αναφέρθηκε και από τον διευθυντή και από τον δάσκαλο της τάξης
ότι οι μαθητές κατανόησαν ότι είναι κομμάτι της ιστορίας του σχολείου και ότι τα
«Φτερουγίσματα» αποτελούν όχι μόνο ορόσημο, αλλά διασώζουν και αυτή την

ιστορία. Η διδακτική παρέμβαση αν και έχει πολλά κοινά με μία επιστημονική
έρευνα, ήταν προσαρμοσμένη στα δεδομένα των μαθητών και ήταν κατάλληλη για
εκείνους. Επομένως, οι μαθητές έφεραν σε πέρας τις δραστηριότητες και παρήγαγαν
αποτέλεσμα, όπως το επετειακό φύλλο και την εκδήλωση. Τα κείμενα των μαθητών,
αν και σε ορισμένες περιπτώσεις, μικρά σε έκταση, έδειξαν ότι εκείνοι μπήκαν στη
διαδικασία της αποτίμησης στοιχείων και της συγγραφής άρθρων. Αντιμετώπισαν
συναισθηματικά το θέμα, καθώς ένιωσαν τη σημαντικότητα της δουλειάς. Αυτό τους
έκανε παρά τα προβλήματα να ανταποκριθούν όλοι, ακόμη και πιο αδύναμες ομάδες
και να γράψουν για το επετειακό τεύχος.
Η δημιουργία της εφημερίδας ήταν για αυτούς μία από τις σημαντικότερες
δραστηριότητες που πραγματοποίησαν σε όλη τη χρονιά. Αξίζει να σημειώσουμε ότι
η εργασία αυτή παρακίνησε εκ νέου και τους εκπαιδευτικούς, όπως μας δήλωσε ο
διευθυντής, στόχος ήταν να αρχίσει και πάλι η εφημερίδα να στέλνεται σε
κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κάτι που είχε
περιοριστεί τα προηγούμενα έτη. Η συγκίνηση των ανθρώπων στην εκδήλωση
φανερώνει την κοινωνική σημασία των «Φτερουγισμάτων», καθώς παλιοί μαθητές,
γονείς και εκπαιδευτικοί έσπευσαν να προμηθευτούν το τεύχος και να
παρακολουθήσουν την εκδήλωση.
Η παρέμβαση έδωσε στους μαθητές μία ευκαιρία εξοικείωσης με τη δημοσιογραφική
έρευνα, την ομαδική εργασία και την αυτενέργεια. Οι ίδιοι κατανόησαν τις δυσκολίες
αλλά την ικανοποίηση που προσφέρει αυτή η εργασία. Παρά τις δυσκολίες και τη
μικρή ανταπόκριση ορισμένων ομάδων, παρουσιάστηκε βελτίωση στη στάση των
μαθητών, καθώς ενώ προχωρούσε ο χρόνος, έδειχναν περισσότερο ενδιαφέρον.
Ακόμη, είναι ενθαρρυντικό ότι υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από «αδύναμους»
μαθητές που είχαν την ανάλογη αντιμετώπιση από τους συμμαθητές και αυτό άρχισε
να αλλάζει με την ενασχόλησή τους με την εφημερίδα. Ας σημειωθεί ότι η επαφή με
το επάγγελμα του δημοσιογράφου ήταν κρίσιμο σημείο, διότι άτυπα έγινε ένας
επαγγελματικός προσανατολισμός και υπήρξε δήλωση από μαθήτρια ότι θέλει να
ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα. Η ομαδικότητα ενισχύθηκε, γιατί το τεύχος και η
εκδήλωση ήταν προϊόντα της ομάδας και οι μαθητές έδειξαν όχι απλώς ικανοποίηση
αλλά δήλωναν απερίφραστα την περηφάνια τους για το αποτέλεσμα.
Τα αρνητικά σημεία ήταν η έλλειψη χρόνου, καθώς η διδακτική ώρα ήταν μικρή και
η εργασία μέσα στο Μάιο και τον Ιούνιο έβρισκε τους μαθητές κουρασμένους.
Ακόμη, δεν δόθηκε χρόνος για μία πρόβα της εκδήλωσης στο γυμναστήριο,
επομένως, η διάταξη των μαθητών δεν ήταν η επιθυμητή. Το σημαντικότερο είναι,
όμως, ότι η εκδήλωση έγινε την ίδια μέρα με τη γιορτή λήξης και παρόλο που
υπάρχει σύνδεση, αδικήθηκε στο χώρο και το χρόνο. Τα τριαντάχρονα της
εφημερίδας ήταν ορθότερο να γίνουν σε μία ξεχωριστή εκδήλωση με περισσότερη
επισημότητα. Όσον αφορά την εργασία των μαθητών μπορούμε να σημειώσουμε τα
μικρά κείμενα που όμως και αυτά ήταν σημαντική προσπάθεια για τους μαθητές που
τα έγραψαν.

Η διδακτική παρέμβαση και τα αποτελέσματά της μας αφήνουν ευχαριστημένους,
καθώς οι στόχοι προσεγγίστηκαν σημαντικά και οι μαθητές κατανόησαν το σκεπτικό
του προγράμματος και ανταποκρίθηκαν. Οι δυσκολίες ήταν περισσότερο
λειτουργικές και δεν εμπόδισαν ένα θετικό αποτέλεσμα. Τα δεδομένα της ομάδας
αρχικά δεν επιβεβαίωναν την προσδοκία για θετικά αποτελέσματα, όμως τελικά οι
μαθητές ξεπέρασαν τους εαυτούς τους και δημιούργησαν ένα πολύ καλό επετειακό
φύλλο με τη συμμετοχή όλων και έκαναν μία πολύ καλή παρουσίαση στην
εκδήλωση, που κατάφερε να αγγίξει συναισθηματικά το κοινό. Επομένως,
παιδαγωγικά, συναισθηματικά και κοινωνικά άξιζε τον κόπο η ενασχόληση με την
διδακτική αυτή παρέμβαση.

ΚΕΦ. 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
6.1.Γενικά για τα «Φτερουγίσματα
Ολοκληρώνοντας τη διδακτική παρέμβαση, την αρχειακή και βιβλιογραφική έρευνα
μπορούμε να οδηγηθούμε σε ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με την σχολική
εφημερίδα και την παιδαγωγική της αξία αλλά κυρίως οδηγηθήκαμε σε
συμπεράσματα σχετικά με τα «Φτερουγίσματα», την εφημερίδα του 6ου Δημοτικού
Σχολείου Φλώρινας (πρώην 1ου Πειραματικού). Αρχικά, η εφημερίδα
«Φτερουγίσματα» αποτελεί μία σχολική και όχι μαθητική εφημερίδα, με βάση το
διαχωρισμό του Καψάλη, καθώς η διαδικασία έκδοσής της είναι αρμοδιότητα όλου
του σχολείου, ασφαλώς με πρωτοβουλία των τριών μεγάλων τάξεων αλλά
συμμετέχουν σε αυτήν όλες οι τάξεις του σχολείου και αργότερα και τα τμήματα του
Ολοημέρου(Καψάλης, 2000). Επομένως, είναι μία σχολική εφημερίδα που αρχικά
εκδίδεται κάθε μήνα, έπειτα κάθε δίμηνο ή τρίμηνο και το τελευταίο διάστημα δύο με
τρεις φορές το χρόνο. Η εφημερίδα είναι ποικίλης ύλης και περιέχει ένα παιδικό
χαρακτήρα.
Τα «Φτερουγίσματα» ήταν πρωτοβουλία ενός δραστήριου διευθυντή που και ο ίδιος
αγαπούσε πολύ τη δημοσιογραφία, όμως συνεχίστηκε για τριάντα χρόνια και από
τους επόμενους διευθυντές και εκπαιδευτικούς. Τα «Φτερουγίσματα» αποτελούν μία
αρκετά ποιοτική σχολική εφημερίδα, όπου τα κείμενα των μαθητών δείχνουν το
πραγματικό ενδιαφέρον που έδειχναν για αυτή τη διαδικασία, ενώ η τριαντάχρονη
διάρκειά της την έχει καθιερώσει ως σχολικό έντυπο στην κοινωνία της Φλώρινας.
Τα «Φτερουγίσματα» επομένως ικανοποιούν σε μεγάλο ποσοστό την ανάγκη
σύνδεσης του σχολείου με την κοινωνία, αλλά και τη συναισθηματική ανάγκη των
μαθητών να εκφραστούν και να μιλήσουν για τη σχολική τους ζωή, αλλά να φέρουν
και τα ενδιαφέροντά τους στο σχολείο. Βέβαια, πρέπει να σημειώσουμε ότι
παρατηρείται μία τυποποίηση στα θέματα και τη μορφή της εφημερίδας και ότι η
χρήση της εικόνας μπορεί να βελτιωθεί. Τα νέα δεδομένα, επομένως, πρέπει να
παρακινήσουν τους εκπαιδευτικούς σε μία ανανέωση του σκεπτικού της εφημερίδας,
μία σύνδεση με τις νέες τεχνολογίες και μία επακινητοποίηση των μαθητών.

6.2. Συμπεράσματα από τη Ποσοτική Ανάλυση & Ποιοτική
Κατηγοριοποίηση
Η ποσοτική ανάλυση των «Φτερουγισμάτων», αλλά και η ποιοτική κατηγοριοποίηση
και ποσοτική ανάλυση των επιμέρους θεμάτων, όπως τα Ζητήματα Ιστορίας και η
Σχολική ζωή, μπορούν να μας οδηγήσουν στη διεξαγωγή σημαντικών
συμπερασμάτων. Αρχικά, αποδείχτηκε η ποσοτική υπεροχή των κοριτσιών που
έγραφαν στην εφημερίδα έναντι των αγοριών, σε όλες τις χρονικές περιόδους. Το
56% των μαθητών που γράφουν άρθρα για την εφημερίδα είναι κορίτσια, ενώ το 44%
είναι αγόρια. Στη σύγκριση των επιμέρους χρονικών περιόδων και πάλι υπερτερούν
τα κορίτσια, όμως βλέπουμε κάποιες αυξομειώσεις στην ποσοτική διαφορά μεταξύ
τους. Η διαπίστωση αυτή μπορεί να ερμηνευτεί με την πιθανή αριθμητική υπεροχή
των κοριτσιών, όμως κυρίως μας φανερώνει και την θετικότερη απήχηση που βρίσκει

η εφημερίδα στα κορίτσια. Ο αριθμός των άρθρων της εφημερίδας είναι μεγάλος
(3739) και δείχνει το ενδιαφέρον των μαθητών να συμμετέχουν σε αυτή αλλά και τη
διάρκειά της. Η δεκαετία 2000-2010 υπερτερεί ποσοτικά (43%) και είναι φανερό ότι
αυτό το διάστημα η εφημερίδα διανύει την καλύτερη περίοδό τους με μεγάλο αριθμό
άρθρων και μεγάλη συμμετοχή από τους μαθητές.
Η ποσοτική ανάλυση των θεμάτων της εφημερίδας ανέδειξε ότι τα άρθρα που
αφορούν τη σχολική ζωή καταλαμβάνουν μεγαλύτερο χώρο στην εφημερίδα και
ακολουθούν τα θρησκευτικά θέματα. Πιο αναλυτικά, η εφημερίδα είναι ένα σχολικό
έντυπο με συγγραφείς και αναγνώστες τους μαθητές, επομένως κύριος στόχος της
είναι να δώσει φωνή έκφρασης στους μαθητές. Το θέμα με την μεγαλύτερη
συχνότητα εμφάνισης (22%) είναι η σχολική ζωή, καθώς τα «Φτερουγίσματα»
αποτελούν ένα έντυπο που φτιάχτηκε από μαθητές για μαθητές. Το θέμα της
σχολικής ζωής εξετάστηκε και υπό το πρίσμα ποιοτικών ερμηνευτικών κατηγοριών
όπου αναδείχτηκε ότι οι μαθητές γράφουν για τη σχολική ζωή εκφράζοντας τα
συναισθήματά τους. Ακόμη, τα θρησκευτικά θέματα καταλαμβάνουν τη δεύτερη
θέση και αυτό μπορεί να ερμηνευτεί καθώς τα θέματα αυτού του είδους συντρέχουν
τη σχολική ζωή μέσα από τις εορτές και τις αργίες. Επομένως, αποτελούν εύκολη
λύση για τους μαθητές, οι οποίοι μπορούν να ανατρέξουν σε πηγές όπως βιβλία και
περιοδικά, αλλά και διηγήσεις μεγαλυτέρων για να εμπνευστούν για τα άρθρα τους.
Και τα θέματα γενικού ενδιαφέροντος είναι σημαντικό κομμάτι της εφημερίδας διότι
οι εκπαιδευτικοί παροτρύνουν για πρωτοτυπία και οι μαθητές νοιάζονται να φέρουν
ιδιαίτερα κείμενα και παράξενες ειδήσεις για να δουν τα άρθρα τους
δημοσιοποιημένα. Στις υπόλοιπες σχεδόν κατηγορίες θεμάτων έχει και πάλι
μεγαλύτερο ποσοστό την δεκαετία 2000-2010, η οποία φαίνεται να αναδεικνύεται η
πιο παραγωγική χρονική περίοδος. Μόνο σε δύο κατηγορίες εντοπίζουμε την
ποσοτική υπεροχή της πρώτης περιόδου, 1986-1990 και αυτές είναι οι σπαζοκεφαλιές
και οι ανακοινώσεις καθώς η έλλειψη των ηλεκτρονικών μέσων έδιναν στην
εφημερίδα και το στόχο της ψυχαγωγίας, αλλά την έκαναν και βασικό μέσο
ενημέρωσης των τεκταινόμενων στο σχολείο.
Όμως, η ποσοτική ανάλυση των επιμέρους ποιοτικών κατηγοριών που αφορούσε τα
ζητήματα ιστορίας και σχολικής ζωής αναδεικνύει ποιοτικές διαφορές ανάμεσα στις
χρονικές περιόδους, αλλά και μπορεί να μας οδηγήσει σε σημαντικά συμπεράσματα.
Πιο αναλυτικά, γίνεται φανερό ότι η ιστορία αντιμετωπίζεται κάτω από την
ερμηνευτική προσέγγιση της σχολικής ιστορίας και η αναφορά σε άλλες πηγές είναι
μικρή, ακόμη και αυτή την παραγωγική περίοδο του 2000-2010. Θα μπορούσαμε να
σημειώσουμε όμως ότι η εφημερίδα παρακινεί τους μαθητές να ψάξουν για την
τοπική ιστορία και να αναζητήσουν βιβλιογραφία σχετικά με θέματα που δεν
αποτελούν κεντρικά θέματα της σχολικής ιστορίας. Όμως και πάλι οι αναφορές τους,
όπως διαπιστώνουμε από το λόγο τους, ακολουθούν το πρότυπο της ιστορίας του
σχολείου και της διδασκαλίας που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός. Ας σημειωθεί ότι η
ερμηνευτική προσέγγιση του ζητήματος της ιστορίας υπό την σκέψη των μαθητών
δεν σημειώνει σημαντικά ποσοστά, κάτι που πρέπει να προβληματίσει σχετικά με το

ότι οι μαθητές δεν εκφράζουν συχνά τη δική τους γνώμη για τα ιστορικά γεγονότα,
ενδεχομένως γιατί η προσέγγιση της ιστορίας από το σχολείο δεν δίνει σημαντικά
κίνητρα και ερείσματα για την διαμόρφωση της γνώμης αυτής. Η εξωσχολική ιστορία
εμφανίζει υψηλότερα ποσοστά την πρώτη περίοδο κυκλοφορίας της εφημερίδας,
1986-1990, όμως τα άρθρα είναι επικεντρωμένα στην τοπική ιστορία και οι
εξωσχολικές πηγές δεν προσφέρουν για παράδειγμα κάποια άλλη ερμηνεία. Το θέμα
της σχολικής ζωής ερμηνεύεται και αυτό με βάση ποιοτικές κατηγορίες που
εντοπίζονται στο λόγο των μαθητών και αναλύονται ποσοτικά. Εδώ φαίνεται ότι οι
μαθητές εκφράζουν τα συναισθήματά τους σχετικά με τη ζωή στο σχολείο. Όμως, η
εφημερίδα αποτελεί κυρίως ένα μέσο ενημέρωσης και γνωστοποίησης των
δραστηριοτήτων του σχολείου. Ακόμη, αποτελεί ένα έντυπο στο οποίο μπορούμε να
εντοπίσουμε τις σχέσεις των εκπαιδευτικών, των συμμαθητών και του σχολείου με το
κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ας τονιστεί ότι η αριθμητική υπεροχή της
δεκαετίας 2000-2010 είναι εμφανής κυρίως στα θέματα των δραστηριοτήτων και στα
συναισθήματα, ενώ σε πολλά από τα υπόλοιπα θέματα επικρατεί η χρονική περίοδος
1986-1990, αλλά και 1990-2000. Η διαπίστωση αυτή φανερώνει το δυναμισμό με τον
οποίο ξεκίνησε η εφημερίδα και την ισχυρή παρουσία του συνεταιρισμού και την
προσπάθεια ανάδειξης της εφημερίδας στην τοπική κοινωνία, ενώ στις επόμενες
δεκαετίες η σχολική ζωή είναι κυρίως οι δραστηριότητες του σχολείου και οι
ερμηνείες των μαθητών είναι πιο παιδικές και περιλαμβάνουν σημαντική έκφραση
συναισθημάτων. Και πάλι αναδεικνύεται η ανάγκη για περισσότερη παρακίνηση
έκφρασης σχετικά με τη σχολική ζωή ώστε να είναι δυνατό η εφημερίδα να
αποτελέσει χρήσιμη πηγή πληροφόρησης και για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς
σχετικά με τις ανάγκες και τα συναισθήματα των μαθητών.
Τέλος, είμαστε σε θέση να ισχυριστούμε ότι η εφημερίδα πετυχαίνει σε σημαντικό
βαθμό το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, βέβαια τα πολύ χαμηλά ποσοστά της
τελευταίας περιόδου 2010-2016, πέρα από τις λειτουργικές δυσκολίες, αποτελούν
σημείο προβληματισμού. Είναι φανερό ότι η παρουσία των ηλεκτρονικών μέσων στη
καθημερινότητα των μαθητών έχει επηρεάσει το ενδιαφέρον τους για τη σχολική
εφημερίδα.

6.3.Σχετικά με τη διδακτική παρέμβαση
Η διδακτική παρέμβαση και η δημιουργία του επετειακού φύλλου ανέδειξε όλες
αυτές τις θετικές πτυχές που είχε η εφημερίδα στο σχολείο, όμως φάνηκε ότι οι
μαθητές γνώριζαν για πρώτη φορά κάποια πράγματα για τα «Φτερουγίσματα». Μέσα
από την έρευνα έμαθαν για το πώς και το γιατί ξεκίνησε η εφημερίδα και με ποιον
τρόπο εργάζονταν οι μαθητές παλαιότερα και τώρα. Είδαν την εξέλιξη μέσα στο
χρόνο, αλλά κυρίως πραγματοποίησαν οι ίδιοι μία δική τους μικρή δημοσιογραφική
έρευνα, με σκοπό να γνωρίσουν σε βάθος και να καταγράψουν την ιστορία της δικής
τους εφημερίδας και να δημιουργήσουν ένα συγκεντρωτικό επετειακό τεύχος. Η
διαδικασία αυτή ανέδειξε αρχικά αδυναμίες των μαθητών να προσεγγίσουν την
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, όμως εν τω χρόνω φάνηκε η εξέλιξη και η θετική
ανταπόκριση και συμμετοχή, ενώ το αποτέλεσμα δικαίωσε τους μαθητές.

Φυσικά, υπήρχαν αρνητικά στοιχεία όπως ο μη οργανωμένος προγραμματισμός της
εκδήλωσης, ώστε να γίνει σε ξεχωριστή μέρα από τη γιορτή λήξης, αλλά και το
γεγονός ότι οι μαθητές σε κάποιες περιπτώσεις έγραψαν μικρά άρθρα, όπως το άρθρο
για το τυπογραφείο. Η παρέμβαση ανέδειξε την ανάγκη να επακινητοποιηθούν οι
εκπαιδευτικοί στο θέμα της σχολικής εφημερίδας, καθώς για λειτουργικούς και
οικονομικούς λόγους η εφημερίδα εκδίδεται σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα και
έτσι ο ενθουσιασμός των μαθητών ξεθωριάζει κάπως. Επίσης, αναδείχτηκε το
πρόβλημα των μαθητών να παράγουν γραπτό λόγο, διότι πράγματι ήταν ξεκάθαρο ότι
η εισβολή του ηλεκτρονικού κειμένου στη ζωή των παιδιών σε ορισμένες
περιπτώσεις επηρεάζει το γραπτό τους λόγο και τους κάνει να είναι διστακτικοί στο
να συνθέσουν δικά τους γραπτά κείμενα, βγαλμένα μέσα από τη δική τους έρευνα.
Παρόλα αυτά, τα θετικά από την παρέμβαση είναι πολλά, οι στόχοι προσεγγίστηκαν,
οι μαθητές ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά και το επετειακό τεύχος έγινε
πραγματικότητα και ταξίδεψε και πάλι στους παλιούς του προορισμούς. Οι μαθητές
ήρθαν σε επαφή με τη δημοσιογραφική έρευνα και μάλιστα πραγματεύτηκαν ένα
θέμα που δεν ήταν τόσο εύκολο και οικείο σε αυτούς και που είχε πολλά στοιχεία και
ιστορικής έρευνας. Οι μαθητές έδειξαν χαρά και ενθουσιασμό, ένιωσαν περηφάνια
που ως Έκτη αφήνουν πίσω τους το έργο του επετειακού τεύχους των τριάντα
χρόνων. Σε αυτό το σημείο υπογραμμίζεται πως ήταν σημαντική η ανταπόκριση και
μαθητών, οι οποίοι αρχικά φάνηκε να έχουν μικρή συμμετοχή, στην πορεία όμως
έδειξαν ενδιαφέρον, έγραψαν άρθρα και διάβασαν το επετειακό φύλλο. Η συνολική
θέληση των μαθητών να συμμετέχουν στην παρουσίαση του σχεδίου εργασίας στην
τελική εορτή φανερώνει ότι οι μαθητές κατανόησαν πραγματικά τη σημασία της
εργασίας τους για το σχολείο και ότι ένιωσαν κομμάτι της ιστορίας του σχολείου και
της εφημερίδας, κάτι που ενδιαφέρθηκαν να το αναδείξουν και στους γονείς, τους
συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
Τέλος, η αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης είναι θετική. Ο διευθυντής του
σχολείου, ο εκπαιδευτικός της τάξης και οι μαθητές εκφράζουν την ικανοποίηση τους
για το αποτέλεσμα και την προσέγγιση των στόχων. Οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν
τα σημεία προσέγγισης των στόχων μέσα από την τελική παρουσίαση, τη
συμπεριφορά των μαθητών όλο αυτό το διάστημα και το επετειακό φύλλο, ενώ οι
μαθητές μέσα από τα θετικά τους συναισθήματα μας δηλώνουν ότι το σχέδιο
εργασίας είχε νόημα για αυτούς, έμαθαν καινούργια πράγματα και διαπίστωσαν ότι
ένα καλό αποτέλεσμα στη δράση αυτή θα είχε θετικό αντίκτυπο και στην τοπική και
σχολική κοινωνία.

6.4.Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα
Η σχολική εφημερίδα «Φτερουγίσματα» είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της
εκπαιδευτικής ιστορίας της Φλώρινας, μέσα από την οποία αναδεικνύονται πάρα
πολλά θέματα προς διερεύνηση. Ένα από αυτά τα θέματα είναι η αντιμετώπιση των
ιστορικών θεμάτων από τους μαθητές και η σύνδεση με το εκάστοτε κοινωνικό
πλαίσιο ανά το χρόνο. Ο λόγος των μαθητών μπορεί να εξεταστεί από την πλευρά της
έρευνας στις γλωσσικές δεξιότητες και στην καλλιέργεια στρατηγικών. Η διαφορά

λόγου και θεμάτων ανάλογα με το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των μαθητών
είναι ένα σημαντικό θέμα προς μελέτη και μπορεί να αναδείξει σημαντικά κοινωνικά
ζητήματα της πόλης της Φλώρινας, αλλά και της εκπαίδευσης γενικότερα. Σε κάθε
περίπτωση μία σχολική εφημερίδα ως μέσο έκφρασης και εξωτερίκευσης της ζωής
του σχολείου αποτελεί μία αστείρευτη πηγή για έρευνα και προβληματισμό.

6.5. Επίλογος
Τέλος, τα «Φτερουγίσματα» είναι μία συστηματική προσπάθεια και παρά την
αστάθεια, συνεχίζει και εκδίδεται από το 6ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας
(πρώην 1ο Πειραματικό) εδώ και τριάντα χρόνια. Η επιτυχία της συνεχούς έκδοσης
οφείλεται στην αγάπη που έδειξαν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές σε αυτό το
εγχείρημα, αλλά και η μεγάλη αποδοχή και ανταπόκριση από την κοινωνία της
Φλώρινας. Η εργασία των εμπλεκόμενων, εκπαιδευτικών και μαθητών, ακολουθεί
ένα σύστημα που βοηθά στην οργάνωση και την τύπωση, χωρίς περίπλοκες
διαδικασίες. Ακόμη, και αν έχουν μειωθεί τα τεύχη το τελευταίο διάστημα, γίνονται
προσπάθειες διατήρησης της εφημερίδας και παρά το έτοιμο υλικό από το διαδίκτυο
στο οποίο συχνά καταφεύγουν οι μαθητές, υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα που είναι
αυθεντικά δημιουργήματα των παιδιών. Η εφημερίδα εντάσσεται σε ένα παιδαγωγικό
πλαίσιο που διέτρεχε τα Πειραματικά σχολεία τις δύο με τρεις προηγούμενες
δεκαετίες και μιλάμε για τη συνεργασία μέσα από το συνεταιρισμό και την ανάδειξη
στους μαθητές δεξιοτήτων πραγματικής ζωής. Ας μην ξεχνάμε, ότι τα
«Φτερουγίσματα» ξεκίνησαν με τα νομοθετήματα του 1985 και 1986 όπου και έθεταν
τις αρχές και το πλαίσιο των μαθητικών εντύπων, και κυρίως το δημοκρατικό πνεύμα
που είναι ορθό να διακατέχει το σχολείο αλλά και την προετοιμασία των μαθητών
ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες. Ασφαλώς, δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε αν
επιτεύχθηκε αυτός ο στόχος των «Φτερουγισμάτων», αλλά είναι ιδιαίτερα
ενθαρρυντική η ανταπόκριση μαθητών και εκπαιδευτικών που εργάστηκαν στην
εφημερίδα και δεν βρίσκονται πια στο σχολείο στη δημιουργία και διάδοση του
επετειακού φύλλου, αλλά και η συνείδηση των μαθητών της διδακτικής μας
παρέμβασης ότι η εφημερίδα αλλά και οι ίδιοι αποτελούν ένα πάρα πολύ σημαντικό
κομμάτι της ιστορίας του σχολείου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων από τους μαθητές
Τσιουμήτα- Δαμιανίδου Μαρία
Καλημέρα σας, παιδιά, ονομάζομαι Τσιουμήτα Δαμιανίδου Μαρία και είμαι
συγκινημένη, γιατί εδώ σταμάτησα την δουλειά μου σε αυτό το σχολείο, αφού πρώτα
πήγα σε πολλά χωριά μαζί με τον σύζυγό μου και αυτή ήταν η τάξη μου. Και από την
μια μεριά χάρηκα πολύ, ήταν η τάξη μου όταν ήμουν σπουδάστρια, φοιτήτρια. Τότε
ήταν δύο χρόνια. Χάρηκα πάρα πολύ, σας ευχαριστώ που δέχεστε να πούμε λίγα
λόγια για αυτή την εφημερίδα που έγινε γνωστή και έξω από την Ελλάδα. Θα σας πω
λίγα πράγματα για τον κύριο Τσιουμήτα. Ο κύριος Τσιουμήτας αγαπούσε πάρα πολύ
τα παιδιά και ήθελε ό,τι καλύτερο μπορούσε να τους προσφέρει, ήταν, δηλαδή, πολύ
δραστήριος. Δεν λυπόταν την κούραση, δεν λυπόταν ώρες ολόκληρες και
απογεύματα που είχε να ετοιμάσει κάτι για τα παιδιά, να τα κάνει άξια στην κοινωνία
όταν θα μεγαλώσουν. Και μόνο η γνώση δεν χρειάζεται και η μάθηση, αλλά και η
αγάπη και η συνεννόηση μεταξύ σας. Γεννήθηκε το 1942 σε ένα χωριό της Φλώρινας,
στη Δροσοπηγή. Πήγε Γυμνάσιο, Λύκειο, ήταν πολύ καλός μαθητής. Έδωσε στην
Ακαδημία και πέρασε και η χαρά του ήταν μεγάλη, γιατί άρχισε σιγά σιγά να
εκπληρώνεται το όνειρό του. Ήθελε να γίνει δάσκαλος, να ασχολείται με τα παιδιά
και να τα διδάξει ό,τι καλύτερο είναι. Για την εφημερίδα θα σας πω λίγα πράγματα
τώρα. Σκέφτηκε μια μέρα, μου είπε: «Ξέρεις τι σκέφτηκα, Μαρία; Να βγάλουμε μια
εφημερίδα με τα παιδιά μου, τα δικά μου και αν και από τις άλλες τάξεις θέλει κανένα
παιδί να φέρει υλικό, να το φέρει. Είναι καλή ιδέα; Τι λες εσύ;». Ζήτησε τη γνώμη
μου. « Πολύ καλή ιδέα», του λέω. Και ονόμασαν την εφημερίδα «Φτερουγίσματα»,
γιατί λέτε εσείς; Και δεν έδωσαν άλλο όνομα; Όπως εσείς είστε μικρά σαν τα μικρά
πουλάκια, την ονόμασαν «Φτερουγίσματα». Πώς γινόταν τώρα αυτή η εφημερίδα;
Συζήτησε τότε ο κύριος Διευθυντής, συζήτησε με την τάξη του και είπε την γνώμη
του και δέχτηκαν όλα τα παιδιά και χάρηκαν και όλα τα παιδιά. Και πραγματικά
έδειξαν ότι χάρηκαν, γιατί όλα το καθένα χωριστά έφερνε κάτι για να γίνει η
εφημερίδα. Υλικό εννοείται, διάφορα… Και έγινε η εφημερίδα μια πάρα πολύ καλή
με πολύ καλό υλικό μέχρι που πήρε και έπαινο. Καλό υλικό είχε η εφημερίδα. Να σας
πω τώρα για την δραστηριότητα του κ. Τσιουμήτα. Σας είπα ότι ήταν ένας από τους
πολύ καλούς δασκάλους, που ήθελε να προσφέρει πολλά στα παιδιά. Δεν κοίταζε την
καλοπέρασή του, δεν κοίταζε να περάσει η ώρα όπως όπως. Και όταν είχε γίνει
διευθυντής, είχε γίνει λίγο αυστηρός με την καλή την έννοια, ότι έπρεπε το
διάλειμμα να είναι σωστό, η ώρα η διδακτική να είναι σωστή, γιατί όταν τα παιδιά
χτυπάει το κουδούνι για μέσα και έρχονται αυτά πιο αργά, η ώρα γίνεται πιο μικρή
και δεν προλαβαίνει ο δάσκαλος. Αυτό το εκτίμησαν και οι μαθητές του και οι γονείς
και γενικά και οι Φλωρινιώτες.
Πώς τυπωνόταν η εφημερίδα;

Την ετοίμαζαν. Έφερναν τα παιδιά το υλικό, οι μαθητές του. Έριχνε μια ματιά ο
δάσκαλος. Διόρθωνε οτιδήποτε εκφραστικό λάθος ή ορθογραφικό λάθος είχε και το
πήγαιναν στο τυπογραφείο του Παπακοσμά.
Μετά από τον άνδρα σας, ποιοι άλλοι συνέχισαν την εφημερίδα;
Εγώ βγήκαν νωρίς στη σύνταξη και μετά δεν ξέρω. Οι δάσκαλοι αυτοί που ήταν. Ο
κύριος Τσιουμήτας ήταν ακόμη διευθυντής.
Κάθε πότε τυπωνόταν η εφημερίδα; Μόνο Χριστούγεννα, Πάσχα, Καλοκαίρι ή και
ενδιάμεσα;
Όχι, όχι κάθε μήνα. Κάθε μήνα.
Ήθελαν να συνεχίσουν την εφημερίδα ή απλά τους έλεγαν να το συνεχίσουν επειδή
είναι παράδοση;
Αυτό φαίνεται από το ότι συνεχίζεται η εφημερίδα.
Θα ήθελα να ρωτήσω, όταν άκουσαν για πρώτη φορά τα παιδιά αυτή την ιδέα,
χάρηκαν;
Χάρηκαν πάρα πολύ και ξέρετε όλοι μαζί εκεί: «Κύριε, κύριε θα την κάνουμε, θα
γράψουμε!». Και ήταν πάρα πολύ καλά τα παιδιά γιατί πάντοτε έφερναν υλικό. Δεν
υπήρχε κανένας που να μην έφερνε ούτε καμία. Και στις γιορτές ύστερα ο κ.
Τσιουμήτας ήταν πολύ δραστήριος και οι γονείς έμειναν πολύ ευχαριστημένοι. Και
όσοι ήξεραν για αυτή την εφημερίδα, έλεγαν τα καλύτερα λόγια. Τους άρεζε πολύ.
Και ήταν δουλειά των μαθητών. Οι μαθητές έφερναν, ο δάσκαλος διόρθωνε και έτσι
γινόταν κάθε μήνα.
Πόσα άρθρα γράφτηκαν συνολικά;
Ε, πάρα πολλά.
Πόσα χρήματα χρειάζονταν για την εφημερίδα;
Αυτό δεν το ξέρω. Βοηθούσε και ο διευθυντής ο ίδιος με δικά του και το σχολικός
συνεταιρισμός.
Τα άρθρα που έγραφαν τα παιδιά έμπαιναν πάντα όλα ή κάποια έμεναν από έξω;
Ό,τι υλικό ερχόταν, αν όχι σε αυτή την εφημερίδα παράδειγμα, στην άλλη εφημερίδα
το έγραφαν και έτσι έμπαιναν όλα. Όλα ό,τι έφερναν, γιατί ήταν δουλειά των
παιδιών.
Ποια ήταν τα κυρίως θέματα;
Τα θέματα διάφορα ήταν. Και από γιορτές, διάφορα. Ποιηματάκια, πολλά. Ό,τι έχει
μια εφημερίδα, ειδήσεις, κάτι για την πόλη μας, την Φλώρινα. Ένα σωρό.
Πότε δημιουργήθηκε;
Αυτή δημιουργήθηκε, τώρα να σας πω, το 1986. Βγήκε το πρώτο φύλλο.

Αυτή την εφημερίδα την διάβαζαν μόνο τα παιδιά του σχολείου ή και άλλοι, γιατί
λέτε ότι είχε απήχηση σε όλη την Φλώρινα;
Ναι την διάβαζαν και άλλοι. Έστελναν και στις αρχές. Και οι γονείς ο ένας με τον
άλλον την διάβαζαν. Και έξω και στην Αυστραλία είχαν στείλει και στο εξωτερικό.
Ποια ήταν η μορφή της εφημερίδας;
Πάνω πάνω είχε τον τίτλο «Φτερουγίσματα» και μετά τα άρθρα. Σήμερα γράφεται
στον υπολογιστή, τότε γραφόταν στο τυπογραφείο.
Συνήθως πόσες σελίδες είχε;
Είχε δύο σελίδες σίγουρα και όταν χρειαζόταν από γιορτές και από τέτοια που είχε
περισσότερο υλικό, τρία φύλλα και παραπάνω.
Ο άνδρας σας τις κρατούσε ή τις άφηνε τις εφημερίδες στο σχολείο ή εκτύπωνε και
για το σχολείο και για εκείνον, ώστε να έχει να τις διαβάζει;
Κρατούσε, βέβαια, κρατούσε αρχείο. Ο σύζυγός μου έγραφε και σε άλλες εφημερίδες
της πόλης και ύστερα τύπωσε και μια δική του εφημερίδα που έγραφε αυτός. Τις είχε
όλες σε αρχείο.
Σε ποιες χώρες πήγε η εφημερίδα, αλλά είπατε Αυστραλία…
Μέχρι Αυστραλία, γιατί είχε σχολεία ελληνικά και την περίμεναν πώς και πώς.
Ο άνδρας κρατούσε όλα τα άρθρα για να τα διορθώσει;
Ναι, τα πάντα. Άλλο κάτι που ήθελα να σας πω ότι έκανε πολύ καλές γιορτές είτε
Χριστούγεννα, είτε 28η είτε 25η. Αυτές, βέβαια, ήθελαν κόπο και ώρα, αλλά δεν
υπολόγιζε απολύτως τίποτα και τραγούδια πολλά μάθαιναν τα παιδιά. Τα πάντα. Δεν
ήταν μόνο τα γράμματα που λέμε αλλά και άλλα πράγματα. Και θυμάμαι μια φορά
28η Οκτωβρίου, συγκινήθηκαν όλοι, γιατί είχε φέρει παππούδες που είχε πολεμήσει
στο Αλβανικό και οι ίδιοι οι παππούδες ανέβηκαν πάνω στη σκηνή και είπαν αυτά
που είχαν περάσει όλα και συγκινήθηκαν όλοι. Θέλω να πω ότι δεν είχε σκοπό του
μόνο να μάθει γράμματα στα παιδιά αλλά να μάθουν και άλλα πράγματα να έχουν
ευκαιρίες και άλλες.
Τον άνδρα σας εσείς τον βοηθούσατε και για την εφημερίδα και για τις
δραστηριότητες του και αν ναι με ποιον τρόπο;
Ναι, βοηθούσα. Μου έλεγε παράδειγμα ποιο θεατρικό να διαλέξουμε για να παίξουν
τα παιδιά, ποια τραγούδια, τι να κάνουμε για την εφημερίδα. Αυτός τα ήξερε πιο
καλά από εμένα, όμως πολλές φορές ζητούσε την γνώμη μου και την έπαιρνε.
Ποιοι βοήθησαν εκτός από τον άνδρα σας στην εφημερίδα;
Οι άλλοι δάσκαλοι. Δεν θυμάμαι κάποιο όνομα. Οι μαθητές βοηθούσαν. Ήταν κυρίως
δική του ιδέα. Να συνεχίσετε την εφημερίδα, ξέρετε τριάντα χρόνια πέρασαν από
τότε. Μακάρι να συνεχιστεί. Θα σας πω και για τον σχολικό συνεταιρισμό. Ήταν
πολύ δραστήριος. Πάντοτε έκαναν πράγματα πάρα πολλά. Έπαιρναν αποφάσεις για
την εφημερίδα για τις γιορτές.

Αυτός ο συνεταιρισμός τώρα συνεχιζόταν τώρα με αυτές τις εκλογές που κάνουμε ή
έχει αυτά τα άτομα που ήταν τότε όταν άρχισε η εφημερίδα, είναι μέχρι τώρα που
μεγάλωσαν;
Όχι, άλλαζε κάθε φορά, γιατί έφευγε η έκτη. Εσείς τώρα είσαστε. Φεύγοντας εσείς θα
σας αντικαταστήσουν. Η εφημερίδα αυτή ήταν η πρώτη, ούτε στα χωριά βγήκε ούτε
και σε άλλο σχολείο. Για αυτό να είστε περήφανοι που έχετε αυτή την εφημερίδα, το
στολίδι του σχολείου.
Την χρονιά που βγήκε η εφημερίδα αυτό το σχολείο ήταν το πρώτο που έβγαζε
εφημερίδα;
Ναι, ήταν ένα από τα πρώτα.
Για εσάς τι σημασία έχει αυτή η εφημερίδα;
Πρώτα πρώτα δείχνει τη δραστηριότητα, κάτι που κάνετε, κάτι που και εσείς τώρα
μεγαλώσατε και θα πρέπει να δίνεται στην κοινωνία. Πολλά πράγματα… Να
σκέφτεστε, να συγκρίνετε, να επιβραβεύετε και άλλους που κάνουν κάτι καλό, πολλά
πράγματα…
Μπορούσαν και οι δάσκαλοι να βάλουν άρθρο στην εφημερίδα;
Πώς δεν μπορούσαν, μπορούσαν, αλλά ήταν μαθητική εφημερίδα και έβαζαν κυρίως
τα παιδιά. Και τέλος θέλω να σας πω, να συνεχίσει να υπάρχει η εφημερίδα γιατί
ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη, γιατί είναι το στολίδι του σχολείου. Και είμαι
περήφανη για αυτή την εφημερίδα, γιατί όποιος άκουγε και όποιος διάβαζε δίνανε
συγχαρητήρια και στα παιδιά και στον κ. Τσιουμήτα, γιατί δεν είχε γίνει άλλη φορά
αυτό το πράγμα.
Υπήρχε κάποιο άλλο σχολείο που να είχε εκείνη την εποχή εφημερίδα;
Όχι, αυτό είχε και είδατε ότι συνεχίστηκε 30 χρόνια αυτό είναι σπουδαίο και δεν
έκλεισε αμέσως μετά που έφυγε ο κύριος Απόστολος, αλλά τη συνέχισαν οι άλλοι
δάσκαλοι.
Τι χρώμα ήταν το πρώτο φύλλο;
Μπλε ήταν, πράσινο. Το πρώτο πρώτο ήταν ασπρόμαυρο.
Εσάς έγραφαν τα παιδιά σας είτε της τάξης είτε τα δικά σας στην εφημερίδα;
Ναι, έγραφαν, αλλά πιο πολύ τα μεγάλα τα παιδιά.
Συνέντευξη από τον κ. Γεώργιο Λυγούρα, διευθυντή του σχολείου
Λοιπόν, η εφημερίδα ξεκίνησε πριν από τριάντα χρόνια περίπου, όταν ο διευθυντής
του σχολείου τότε ο κ. Τσιουμήτας θέλησε να δώσει ουσιαστικά φωνή στους μαθητές
του σχολείου. Και όταν λέμε να δώσει φωνή, εννοούμε τα παιδιά να μπορούν να
μιλάνε για την σχολική τους ζωή και αυτό να το μαθαίνουν και οι άλλοι. Ήταν μια
κίνηση του σχολείου προς την πόλη της Φλώρινας, να ξέρει, δηλαδή η πόλη της
Φλώρινας τι γίνεται σε αυτό το σχολείο, το οποίο σχολείο έχει πολύ μεγάλη ιστορία,
παράδοση και είναι πρωτοπόρο σε τέτοιες ενέργειες. Φυσικά, εκείνη την εποχή δεν

υπήρχαν τα μέσα που έχουμε εμείς σήμερα, οι υπολογιστές, φωτοτυπικά μηχανήματα.
Ξέρετε αυτά που έχετε εσείς στα χέρια σας δεν σημαίνει ότι υπήρχαν πάντα, καμιά
φορά αυτό το ξεχνάμε. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ,
εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σας τότε είδα για πρώτη φορά τηλεόραση. Καταλάβετε;
Πόσο μάλλον κομπιούτερ και χίλια δυο άλλα που έχουν αλλάξει τελείως την ζωή μας.
Άρα, μιλάμε για μια εποχή που η επικοινωνία ήταν πολύ δύσκολη, άρα το να μιλήσει
το σχολείο για τον εαυτό του προς τους άλλους ήθελε έναν άλλον τρόπο και ο τρόπος
ήταν ο πιο διαδεδομένος εκείνη την εποχή ήταν η εφημερίδα. Έτσι, λοιπόν ο τότε
διευθυντής, ο Τσιουμήτας ο Απόστολος έφτιαξε πρώτα το σχολικό συνεταιρισμό. Ο
σχολικός συνεταιρισμός σημαίνει ότι τα παιδιά όλα μαζί κάνουν ένα συμβούλιο, τους
εκπροσωπεί και αυτό κάνει δραστηριότητες που έρχονται κοντά στις δραστηριότητες
του σχολείου, αλλά είναι σχεδιασμένες από τα ίδια τα παιδιά. Δεν αποφασίζουν,
δηλαδή, οι δάσκαλοι για το τι θα γίνει αλλά συζητάν τα παιδιά όπως εσείς τώρα που
έρχεστε και μου λέτε, θέλω να πάμε εκδρομή εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εποχή
εκείνη. Ο τρόπος που υπήρχε, μάλλον το μέσο που υπήρχε για να φτιάξει κανείς
εφημερίδα ήταν ο πολύγραφος. Ο πολύγραφος είναι ένας κύλινδρος με μελάνι, το
βουτάς στην μελάνη και βάζεις ένα χαρτί και καθώς το γυρίζεις τυπώνεται. Τότε,
λοιπόν, τα παιδιά έπρεπε να φτιάξουν εφημερίδα και το μέσον της εποχής ήταν το
χέρι, δηλαδή έπρεπε τα παιδιά να γράφουν τις σκέψεις τους, τις ιδέες τους, τις
σπαζοκεφαλιές, τα ποιήματα με τίποτε άλλο παρά μόνο με το χέρι. Τα έγραφαν
λοιπόν στο χέρι και τα παρέδιδαν στον υπεύθυνο του σχολικού συνεταιρισμού. Ο
υπεύθυνος του σχολικού συνεταιρισμού έπρεπε μετά αυτά να τα αντιγράφει, να κόβει
τα χαρτιά μετά να τα συνδυάζει και να σχεδιάζει τα φύλλα. Μια εφημερίδα μπορούσε
να έχει τέσσερα, έξι, οχτώ φύλλα ανάλογα με το πόσο πολύ είχαν γράψει τα παιδιά.
Αυτοί τα συνέλεγαν, λοιπόν, αυτά, έκαναν την σελιδοποίηση που λέμε, δηλαδή, τι θα
μπει στην πρώτη σελίδα, τι θα μπει στη δεύτερη και μετά αυτά με το πολύγραφο
βγαίνουν τα αντίγραφα. Στην αρχή βγαίνουν τόσα αντίγραφα όσα ήταν τα παιδιά και
μοιράζονταν στους μαθητές και στη συνέχεια περισσότερα, έτσι ώστε να μπορούν οι
εφημερίδες να διαδίδονται στον κόσμο. Παλιά υπήρχε και μία άλλη πρακτική έμπαινε
και μία ενδεικτική τιμή στο φύλλο, δηλαδή τα παιδιά μπορούσαν να πουλάνε
εφημερίδες του σχολείου, έτσι ώστε με το ποσό που μαζευόταν να μπορούν να
κάνουν κάποιες δραστηριότητες, να πάνε μια εκδρομή, να κάνουν κάποιο χορό,
ανάλογα. Σιγά σιγά αυτό εγκαταλείφθηκε και οι εφημερίδες βγαίναν για να τις
διαβάζει ο κόσμος χωρίς κόστος. Αυτό για την εποχή παιδιά ήταν ένα τεράστιο θέμα,
αυτό δεν είχε ξαναγίνει στη Φλώρινα. Και το εντυπωσιακό με τη δικιά μας την
εφημερίδα είναι ότι είχε διάρκεια, δηλαδή μπορεί να άλλαξαν οι διευθυντές, μπορεί
να άλλαξαν οι δάσκαλοι, η εφημερίδα όμως συνέχισε την πορεία της και νομίζω η
μεγαλύτερη επιτυχία της εφημερίδας αυτή είναι η διάρκεια. Άλλες φορές μπορεί να
ήταν πιο καλή, άλλες φορές μπορεί να μην ήταν πολύ καλή, άλλες φορές μεγάλη,
άλλες φορές μικρή, μια χρονιά μπορεί να βγαίναν έξι φύλλα, την άλλη χρονιά
τέσσερα φύλλα, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει χρονιά που να μην βγήκε έστω
ένα φύλλο εφημερίδας που σημαίνει ότι η εφημερίδα καταξιώθηκε στην κοινωνία της
Φλώρινας και όχι μόνο. Υπήρχαν περίοδοι, αυτό το κάναμε για πολλά χρόνια που
εφημερίδα ταξίδευε πολύ μακριά, δηλαδή, θυμάμαι όταν ήμουν εγώ υπεύθυνος της

εφημερίδας για τέσσερα χρόνια στέλναμε την εφημερίδα στο Πατριαρχείο της
Κωνσταντινούπολης, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής
είχαμε στείλει μια δυο φορές, στην Κυβέρνηση, στον Υπουργό Παιδείας, στον
Πρωθυπουργό, μια φορά θυμάμαι είχαμε στείλει μέχρι και στον Πατριάρχη
Αλεξανδρείας στην Αίγυπτο. Ταξίδευε πάρα πάρα πολύ μακριά η εφημερίδα και
μάθαιναν τα νέα τα δικά μας, τα δικά σας σε όλο τον κόσμο. Μια φορά είχαμε στείλει
σε σχολεία ελληνικά στη Γερμανία, μια φορά είχαμε στείλει στην Αλβανία, μάλλον
εκεί στέλναμε τακτικά.
Ακόμη, στέλνετε στο εξωτερικό;
Έχει δύο τρία χρόνια που σταματήσαμε, αλλά αυτό μπορούμε να το
ξανασυζητήσουμε, είναι ένα θέμα ανοιχτό. Και έτσι μέσα από αυτή την επικοινωνία
το σχολείο, το Πειραματικό όπως λεγόταν της Φλώρινας, είχε γίνει πανελλήνια
γνωστό. Το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν θυμάμαι ακριβώς την χρονολογία, κάποια
στιγμή το ίδρυμα Μπότση, που είναι ένα ίδρυμα εκπαιδευτικό και προάγει την
σχολική δημοσιογραφία αποφάσισε να βραβεύσει το σχολείο μας και την σχολική
εφημερίδα. Πήρε το σχολείο τον πρώτο έπαινο, αν θυμάμαι καλά, και πήγα εγώ στην
Αθήνα ως υπεύθυνος της εφημερίδας μαζί με την πρόεδρο του σχολικού
συνεταιρισμού, ήταν η Αραβιάδη η Γιάννα, εκεί στο πολεμικό μουσείο, στο κέντρο
της Αθήνας έγινε μία μεγάλη εκδήλωση και πήραμε από τα χέρια της Υπουργού
Παιδείας τότε το βραβείο. Αυτό ήταν το αποκορύφωμα θα έλεγα όλης της πολυετούς
πορείας της εφημερίδας.
Πώς είπατε το όνομα της προέδρου;
Αραβιάδη Ιωάννα, λεγόταν η πρόεδρος του σχολικού συνεταιρισμού εκείνη τη
χρονιά. Φωτογραφίες από την εκδήλωση υπάρχουν στο διάδρομο, μπορείτε να δείτε.
Επίσης, κατά καιρούς έχουμε πάρει πάρα πολλά βραβεία και από άλλους φορείς. Όλα
τα βραβεία είναι αναρτημένα στον τοίχο, καμιά φορά όταν βγαίνετε διάλειμμα και
έχετε χρόνο ρίξτε μια ματιά. Αυτό δείχνει την αναγνώριση που έχει η κοινωνία, αλλά
και η πολιτεία στο σχολικό συνεταιρισμό αλλά και στην εφημερίδα. Πριν από 10
χρόνια, στα 20 χρόνια κάναμε μια μεγάλη εκδήλωση εορτασμού. Κάναμε στο ωδείο.
Και εκεί είχαμε καλέσει όλους τους προέδρους που διετέλεσαν στο συνεταιρισμό όλα
τα χρόνια και ήρθαν πάρα πολλοί. Ενήλικες πολλοί από αυτούς, άλλοι φοιτητές,
άλλοι παιδιά. Είχαμε κάνει και μία συναυλία με την χορωδία του σχολείου, μας είχε
στείλει τότε συγχαρητήρια επιστολή ο Υπουργός Παιδείας από την Αθήνα. Τέλος
πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά, σημασία έχει το εξής να κρατήσετε ότι η
εφημερίδα είναι η δικιά σας φωνή, είναι η φωνή του 6ου Δημοτικού, η οποία υπάρχει
εδώ και τρεις δεκαετίες και ακούγεται. Και η ιστορία του σχολείου είναι τόσο μεγάλη
που έχει πάρει την αναγνώριση από τους πάντες. Δεν είναι τυχαίο που ακόμη και
σήμερα στην κοινωνία της Φλώρινας γνωρίζουν όλοι επισήμως ή ανεπισήμως ότι το
δικό μας σχολείο είναι το καλύτερο, γιατί κάνει αυτά τα πράγματα που δεν τα κάνουν
άλλα σχολεία. Κατά καιρούς έχουν επιχειρήσει και άλλα σχολεία να βγάλουν
εφημερίδα, έβγαλαν ένα δύο χρόνια και μετά σταμάτησαν για διάφορους λόγους.
Είμαστε το μόνο σχολείο που κρατάμε αυτή την παράδοση τόσα πολλά χρόνια. Και

ευχή όλων των εκπαιδευτικών είναι να συνεχίσει. Αυτό είναι αποτέλεσμα της
δουλειάς των παιδιών όχι των δασκάλων, συνήθως ακούτε και τους γονείς σας λένε
ότι αυτό το σχολείο είναι καλό γιατί έχει καλούς δασκάλους ή ο διευθυντής κτλ. Εδώ
όμως μιλάμε για μία περίπτωση που το σχολείο διαφημίζεται από τα ίδια τα παιδιά, οι
εκπαιδευτικοί απλώς είναι βοηθοί σας. Εσείς είστε οι πρωταγωνιστές, γιατί τα
κείμενα που μπαίνουν στην εφημερίδα είναι αυθεντικά δικά σας, εμείς δεν τα
πειράζουμε, δεν αλλάζουμε κάτι, δηλαδή, αν ένα παιδί δώσει ένα κείμενο όπως είναι
έτσι θα μπει, δεν υπάρχει λογοκρισία σε αυτό. Μία ζωγραφιά όπως είναι αυτούσια.
Τι γίνεται με τα ορθογραφικά;
Άλλο αυτό. Η εφημερίδα για αυτό είναι αυθεντική, για αυτό έχει ποιότητα και για
αυτό έχει αξία. Καταλάβατε; Αν κάποιος, λοιπόν, εδώ είναι το ενδιαφέρον που και η
κυρία το κοιτάει, η κυρία Μαρία. Αν κάποιος, λοιπόν, στο πέρασμα των χρόνων
αρχίζει και διαβάζει εφημερίδες από παλιά, μπορεί και διαβάζει ποιες είναι οι
σκέψεις, ποιες είναι οι ανησυχίες των παιδιών , ποια είναι τα ενδιαφέροντά τους στο
πέρασμα των χρόνων. Αν πάμε, δηλαδή, πίσω τριάντα χρόνια και διαβάσετε ένα
κείμενο ενός παιδιού εσείς μπορείτε να δείτε τι το απασχολούσε, ποια ήταν τα
ενδιαφέροντα του και να δείτε υπάρχουν ομοιότητες, υπάρχουν διαφορές. Εγώ
εύχομαι, δεν έχει σημασία εάν κάποιος αγαπάει τη Γλώσσα ή όχι, να γράφει, να θέλει
να επικοινωνεί. Αυτό είναι καμιά φορά και μέσα στα ενδιαφέροντα του καθενός,
αλλά καλό είναι να συμμετέχουμε όλοι σε αυτό, έστω και από λίγο, έστω και
προφορικά σαν ιδέα. Μπορεί κάποιος να βαριέται να γράψει, αλλά μπορεί να έχει
σκέψεις, όλοι έχουμε σκέψεις για το σχολείο, για την πόλη μας , για την προσωπική
σας ζωή. Όλοι έχετε απόψεις, άλλος μπορεί απλώς να δώσει μια ιδέα, άλλος που έχει
ταλέντο στο γράψιμο να πάρει αυτήν την ιδέα και να την καταγράψει. Ένας μπορεί να
έχει κλίση στα εικαστικά, αλλά δεν θέλει να γράφει, βαριέται, μπορεί όμως να
μιλήσει μέσα από την εφημερίδα για αυτό που αγαπάει, όποιο και αν είναι αυτό το
πράγμα, για αυτό που θέλει. Η εφημερίδα δεν είναι αποκλειστικά κάποιων
συγκεκριμένων παιδιών, η εφημερίδα απευθύνεται σε όλα τα παιδιά. Για αυτό,
λοιπόν, πρέπει όλοι να συμμετέχουμε. Για σκεφτείτε τον εαυτό σας να είστε σαν τους
γονείς σας και να πάρετε μια εφημερίδα και να δείτε ένα κείμενο δικό σας που
γράψατε όταν ήσασταν μαθητές. Πόσο ωραίο πράγμα είναι; Συγκίνηση φέρνει αυτό.
Εύχομαι να πετύχετε στην εργασία σας, όλα να πάνε καλά. Και να είστε ενεργοί.
Πόσα φύλλα έχουν τυπωθεί για την εφημερίδα;
Αν θυμάμαι το τελευταίο ήταν 170, μπορεί να είναι και παραπάνω κάπου εκεί πρέπει
να είναι.
Μέχρι τότε τα παιδιά πώς εκφράζονταν πριν να γίνει η εφημερίδα; Πώς μπορούσαν
να λένε την άποψη τους;
Όπως την λένε όλα τα παιδιά του κόσμου ακόμα και σήμερα, που δεν έχουν την
δυνατότητα αυτή. Βέβαια, σήμερα υπάρχουν άλλα μέσα… συζητώντας στο σπίτι,
στις παρέες. Εκεί έμεναν οι απόψεις τους.

Δηλαδή, πιο παλιά είχατε βάλει μία τιμή στην εφημερίδα και τα παιδιά μπορούσαν να
την πουλάνε εκτός σχολείου;
Ναι, έτσι γινόταν παλιά, αλλά…
Τώρα γιατί δεν το κάνουμε;
Γιατί δεν θέλουμε… Τώρα χρησιμοποιούμε άλλο τρόπο. Έχουμε τη συνδρομή στην
αρχή, τα 5 ευρώ. Χρησιμοποιούμε εκείνα τα χρήματα για όλα τα έξοδα, εκτύπωσης
και ό,τι άλλο είναι. Δεν θέλουμε να δίνουμε το μήνυμα ότι κάνουμε κάτι για κέρδος,
έστω άμα είναι και δέκα λεπτά. Δεν έχει σημασία, να φαίνεται πιο ανθρώπινο, το
κάνουμε με αγάπη, δεν είναι στόχος το κέρδος. Βάζουμε αυτή τη μικρή συνδρομή,
μόνο και μόνο για καλύψουμε τα βασικά έξοδα που θέλει μία εφημερίδα για να
εκτυπωθεί, θέλει 200 με 300 ευρώ.
Σε ποιο τυπογραφείο τυπώνεται η εφημερίδα; Έχει αλλάξει κάτι;
Συνεργαζόμασταν με το τυπογραφείο του κ. Αριστείδου για χρόνια πολλά, αλλά
προέκυψαν θέματα που έχουν να κάνουν με το πρακτικό μέρος, δηλαδή, τη
δακτυλογράφηση. Σας είπα, παιδιά, ότι επειδή έχει αλλάξει ο τρόπος τώρα πολλοί δεν
αναλαμβάνουν τη δακτυλογράφηση ή έχουν άλλα θέματα που έχουν σχέση με την
τεχνολογία. Για τέτοια θέματα, δηλαδή, κάνουμε αλλαγές.
Όταν τα παιδιά είχαν ένα πρόβλημα και το έγραφαν στην εφημερίδα, ανταποκρινόταν
ο κόσμος, δηλαδή, το άκουγε και προσπαθούσε να κάνει κάτι για αυτό ή απλώς το
διάβαζαν;
Ανάλογα με το πρόβλημα. Κοιτάξτε η επιτυχία πρώτα από όλα είναι στην
ενημέρωση. Έπειτα, από εκεί και πέρα ανάλογα με το θέμα του σχολείου. Πολλά
θέματα μπορούν να λυθούν μέσα στο σχολείο είτε από τον διευθυντή σε συνεργασία
με το δήμο. Το θέμα είναι ότι ανοίγει το σχολείο, δηλαδή οι άλλοι γνωρίζουν και να
μην μπορούν να κάνουν κάτι, μπορούν να το συζητάνε και μέσα από τη συζήτηση
πάντοτε βρίσκονται λύσεις.
Αν για παράδειγμα έλειπε δάσκαλος εικαστικών από το σχολείο και το έγραφαν στην
εφημερίδα θα δινόταν λύση;
Όλα τα πράγματα λειτουργούν ενισχυτικά, δηλαδή, ζητάει κάτι το σχολείο, αν δίπλα
στις φωνές του σχολείου υπάρχουν και οι φωνές των γονέων, κάνουν την αίτηση πιο
δυνατή, άρα έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες, δεν σημαίνει ότι αυτόματα θα λυθεί,
αλλά αυξάνεις τις πιθανότητες να λύσεις το θέμα. Όταν η φωνή είναι από πολύ
περισσότερους είναι πάντα πιο δυνατή.
Ποια ήταν τα στάδια τύπωσης της εφημερίδας;
Υπάρχουν διάφορα στάδια, στην αρχή ήταν ο πολύγραφος, δηλαδή εδώ στο σχολείο
γινόταν. Αργότερα, ανακαλύφθηκε η γραφομηχανή και έγραφαν στις γραφομηχανές,
στην συνέχεια στα τυπογραφεία με τα μηχανήματα που είχαν, την πηγαίναμε στο
τυπογραφείο του κ. Αριστείδη και για φέτος για πρώτη φορά στου Παπακοσμά.
Το σχολείο είχε πολύγραφο; Είχε το δικό του;

Ναι.
Τώρα πού είναι αυτός ο πολύγραφος;
Νομίζω έχουμε έναν κάτω, μπορούμε να τον δούμε. Είναι στην αποθήκη που είναι
κάτω.
Ο πολύγραφος εκτύπωνε ζωγραφιές;
Ναι, ασπρόμαυρα. Είναι σαν φωτοτυπικό χεριού. Τότε δεν υπήρχε αυτοματισμός
γινόταν στο χέρι.
Τα παιδιά διάβαζαν τις εφημερίδες, τα διάβαζε αρκετός κόσμος; Πόσος θα μπορούσε;
Πρώτα πρώτα τα διάβαζαν οι γονείς. Πόσος ακριβώς δεν ξέρουμε αλλά μετά ο
πατέρας, η μητέρα το δίνανε στο θείο, στη θεία, στο γείτονα και ούτω καθεξής. Δεν
μπορούμε να προσδιορίσουμε.
Η εφημερίδα θα αλλάξει;
Το όνομα της εφημερίδας δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτό που αλλάζει είναι το
νομικό καθεστώς για τους σχολικούς συνεταιρισμούς. Αυτό που θα αλλάξει είναι ο
σχολικός συνεταιρισμός, ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργεί με τον τρόπο που
λειτουργούσε. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάει. Το όνομα της εφημερίδας
παραμένει, αυτός που την εκδίδει όμως δεν είναι ο σχολικός συνεταιρισμός
«Φτερουγίσματα», τώρα θα λέμε έκδοση του 6ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας.
Αυτό μόνο, μια μικρή λέξη κάτω από τον τίτλο. Το όνομα της εφημερίδας δεν θα
αλλάξει για ιστορικούς λόγους.
Κάθε πόσα χρόνια άλλαζαν οι υπεύθυνοι για την εφημερίδα;
Κάθε Σεπτέμβριο, όταν ξεκινάει το έτος, γίνεται μία συνάντηση πριν να έρθετε εσείς
στο σχολείο. Μαζεύονται όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου και εκεί συζητούνε για
τον ορισμό του υπεύθυνου της εφημερίδας. Θεωρητικά μπορεί να αλλάζει κάθε
χρόνο, αλλά αν είναι κάποιος υπεύθυνος που το αγαπάει και θέλει, μπορεί να το
ζητήσει και το δεύτερο χρόνο και τον τρίτο χρόνο. Αυτό δεν μπορείς να το
προσδιορίσεις από ένα μέχρι άπειρο.
Πώς διάβαζαν τις εφημερίδες στο εξωτερικό;
Οι εφημερίδες δεν απευθύνονταν σε ξένους αλλά σε Έλληνες που ζουν στο
εξωτερικό. Στο Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας ας πούμε Πατριάρχης είναι Έλληνας.
Αν και να πω εδώ ότι τον τελευταίο καιρό έχουμε βάλει και κείμενα ξενόγλωσσα,
από τότε που μπήκαν τα Αγγλικά στο σχολείο και τα Γαλλικά και τα Γερμανικά
βάζουμε και κειμενάκια ξενόγλωσσα. Το έχουμε και αυτό κάπου κάπου.
Η εφημερίδα έπαιρνε χρήματα, εκτός από την εποχή που πουλιόταν, και από κάπου
αλλού, δηλαδή, από τις αρχές που αναφέρατε;
Όχι, την εφημερίδα την υποστηρίζουν ή τα ίδια τα παιδιά με τη συνδρομή που είπαμε
ή αν δεν φτάνουν αυτά από το σχολείο. Το σχολείο βοηθάει.

Η εφημερίδα από τότε που ξεκίνησε ως τώρα τι αλλαγές δέχτηκε, ήταν πιο καλή
παλιά, τώρα;
Το καλό και το κακό είναι σχετικό. Η εφημερίδα αλλάζει ανάλογα κυρίως με την
τεχνολογία. Όσο αλλάζει η τεχνολογία εξελίσσεται και ο κήπος. Τα κείμενα
ποικίλουν, υπάρχουν και καλά και άσχημα. Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι καλά, από την
άποψη ότι εκφράζουν τα ίδια τα παιδιά.
Για ποιο λόγο σταματήσαμε να στέλνουμε φύλλα στο εξωτερικό, σε ελληνικά
σχολεία;
Ήταν θέμα πρακτικής και θέμα υπευθύνου. Αυτό θέλει δουλειά δεν είναι εύκολο,
αλλά σας είπα είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει πάλι.
Συνέντευξη από τις πρώην μαθήτριες του σχολείου: Ελευθερίου Χρυσούλα,
Τσουμήτα Χριστιάνα, Τσουκαλά Βάσια.
-Εμένα με λένε Χρυσούλα
-Εγώ είμαι Χριστιάνα
-Εγώ είμαι η Βάσια. Χαρήκαμε παιδιά.
Χριστιάνα: Εμείς ήμασταν εδώ πριν από δεκατρία χρόνια, δεκατέσσερα. Σε αυτή την
τάξη συγκεκριμένα κιόλας, έκτη δημοτικού.
Ομάδα 1: Πώς ήταν τα πράγματα παλιά στο σχολείο , ήταν πιο αυστηρό;
Χρυσούλα: Τι εννοείς πιο αυστηρό;
Ομ.1: Ας πούμε σήμερα είναι πιο χαλαρά… Σε σχέση με την εφημερίδα, σας πίεζαν
πιο πολύ οι δάσκαλοι να γράφετε;
Χρυσούλα: Εντάξει, μας έλεγαν οι δάσκαλοι, ας πούμε μας πρότειναν και διάφορα
θέματα που μπορούμε να γράψουμε.
Ομ.1: Υποχρεωτικά ή όποιος θέλει;
Χρυσούλα: Ας πούμε έγραφαν στον πίνακα κάποια θέματα και από εκεί και πέρα
εμείς διαλέγαμε και γράφαμε σύμφωνα με αυτά.
Χριστιάνα: Γενικώς, όχι δεν ήταν αυστηρά ως προς την εφημερίδα γιατί ήταν κάτι
ευχάριστο αυτό, ήταν έξω από τις υποχρεώσεις των μαθημάτων και μας άρεζε πολύ.
Ήταν ένα κίνητρο για να γράψουμε κάτι εκτός των μαθητών, κάτι για θέματα
εκδρομών, δηλαδή, εξωσχολικά θέματα, οπότε ήταν κάτι πολύ ευχάριστο και
γράφαμε με χαρά.
Βάσια: Τώρα γενικά όσο αφορά το σύστημα των δασκάλων, πάντα υπάρχουν
διαφορές, αλλά αυστηρότητα δεν νομίζω ότι υπήρχε ποτέ από τους δασκάλους
απέναντι στους μαθητές ούτε για την εφημερίδα. Και όσο ήθελες έγραφες, όποιος
ήθελε έγραφε και τα θέματα ήταν και πιο ελεύθερα. Δεν υπήρχε, δηλαδή, πίεση ούτε
ως προς τα θέματα, ούτε ως προς τον όγκο που θα γράψουμε ούτε ως προς την
ποσότητα.

Ομ.2: Τι θυμάστε, τι συναισθήματα νιώθετε;
Χρυσούλα: Πολλές αναμνήσεις, επειδή ήμασταν και σε αυτή την τάξη. Ήταν πάρα
πολύ ωραία και ειδικά όταν γράφαμε στην εφημερίδα, ήταν μια ευχάριστη
δραστηριότητα, δηλαδή, θέλαμε και γράφαμε και ειδικά χαιρόμασταν πάρα πολύ
όταν βλέπαμε μετά, όταν έβγαινε η εφημερίδα και βλέπαμε δικά μας άρθρα και τα
διαβάζαμε έτσι με πάρα πολύ χαρά και τώρα που έχω έρθει εδώ είμαι πάρα πολύ
χαρούμενη και νοσταλγώ εκείνα τα χρόνια. Ήταν πολύ ωραία.
Χριστιάνα: Ναι, ο χώρος είναι γεμάτος αναμνήσεις και νομίζω η παιδική ηλικία που
είστε τώρα, θα τα θυμάστε με πολύ αγάπη αυτά τα χρόνια σε σχέση και μετά με το
Γυμνάσιο και το Λύκειο. Για εμένα προσωπικά το Δημοτικό ήταν από τα καλύτερα
χρόνια, τα μαθητικά, και πιο αθώα και αγνά χρόνια.
Βάσια: Και εγώ συμφωνώ με τα κορίτσια, εννοείται ότι μας γεννά ακόμα αναμνήσεις
και πώς παίζαμε σαν παιδιά και μας έφερε κοντά στην παιδικότητά μας. Είναι
ανάμεικτα τα συναισθήματα για εμένα, είναι χαρά, είναι νοσταλγία, είναι και λίγο
λίπη που έχουμε φύγει μακριά από όλο αυτό και έχουμε περάσει σε μία διαφορετική
φάση της ζωής μας αλλά να υπάρχουν κάποια άρθρα στην εφημερίδα που είχαμε
γράψει και μας βοηθάν να συνδεόμαστε με το πώς ήμασταν τότε και το πώς
σκεφτόμασταν και πώς είμαστε τώρα.
Ομ.3: Θα θέλατε και τώρα να γράφατε άρθρα στην εφημερίδα;2
Χρυσούλα: Νομίζω ναι, θα μου άρεζε να έγραφα και τώρα. Βέβαια, κάποια άρθρα
που έβλεπα που τα έχουμε κρατήσει στο σπίτι, σκεφτόμασταν κάπως διαφορετικά
όταν ήμασταν στο Δημοτικό σίγουρα και τώρα αλλιώς, αλλά πάλι ήταν πάρα πολύ
ωραία, γιατί είχαμε την ευκαιρία να γράφουμε τα συναισθήματά μας. Ειδικά, μου έχει
μείνει όταν γράφαμε, στην έκτη δημοτικού όταν ήμασταν και γράφαμε πώς
αισθανόμαστε τώρα που φεύγουμε από το Δημοτικό και πηγαίνουμε στο Γυμνάσιο
και ναι, θα μου άρεζε, γιατί αισθανόμασταν σαν μικροί δημοσιογράφοι.
Χριστιάνα: Αυτό θα είχε ενδιαφέρον που λες, να μπορούσαμε να επιστρέφαμε και να
κάναμε ένα reunion στην εφημερίδα! Είμαστε και δασκάλες, θα ήταν πολύ ωραία
ιδέα, να το σκεφτούμε!
Βάσια: Εμένα αυτό που έλεγες, ίσως θα μου κινούσε το ενδιαφέρον το να γράφαμε
στο ίδιο θέμα που είχαμε γράψει για να δούμε τη διαφορά αντιλήψεων που είχαμε
τότε με τώρα, δηλαδή, να το αντιπαραβάλουμε. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαμε
να μπούμε στο κλίμα μιας παιδικής εφημερίδας τώρα, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να το
κάνουμε σε φάση σύγκρισης.
Ομ.4: Θέλουμε να μάθουμε αν γνωρίσατε τον κύριο Τσιουμήτα;
Χρυσούλα: Εγώ προσωπικά δεν τον γνώριζα. Όταν ήρθα στο σχολείο Πρώτη
Δημοτικού, ήταν ένας άλλος διευθυντής, ο κύριος Παπαναστασίου. Δεν τον είχα
γνωρίσει, δεν τον είχα προλάβει.
Χριστιάνα: Εμένα ο κύριος Τσιουμήτας είναι θείος μου, είναι αδερφός του μπαμπά
μου, οπότε είμαστε συγγενείς και με την κ. Μαρία και δεν τον πρόλαβα εγώ, τον

πρόλαβαν οι μεγαλύτερες αδερφές μου στο σχολείο ως διευθυντή. Μάλιστα η πιο
μεγάλη αδερφή μου και στα πρώτα χρόνια της εφημερίδας που ξεκίνησε και εγώ δεν
πρόλαβα. Υπήρχε μεγάλη συγκίνηση το ότι πρόκειται για μια εφημερίδα που έχει
φτιάξει ο θείος μου.
Βάσια: Ούτε εγώ ως εκπαιδευτικό τον είχα γνωρίσει, προσωπικά τον ήξερα, επειδή
ήμασταν κοντά σαν γειτονιά, αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ αξιόλογος άνθρωπος στην
προσπάθεια του να στήσει μία παιδική εφημερίδα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική
και είναι κάτι που είναι διαχρονικό και παραμένει ακόμα και νομίζω ότι τον τιμάει
και αυτή η κίνηση από εσάς.
Ομ.5: Ποια ήταν τα κυρίως θέματα της εφημερίδας που γράφατε;
Χρυσούλα: Ανάλογα κάθε μήνα ήταν και διαφορετικά, αλλά γενικά ήταν νομίζω για
τις εκδηλώσεις που γίνονταν στο σχολείο, επίκαιρα θέματα. Ήταν κάποια
ακροστοιχίδες, σταυρόλεξα, παιχνίδια και τέτοια.
Χριστιάνα: Τα θέματα ήταν και σχετικά με την κάθε εποχή, θυμάμαι για το χειμώνα,
το φθινόπωρο, την άνοιξη, για κάποιες παγκόσμιες ημέρες που γιορτάζαμε, για
εκδρομές κυρίως και για δραστηριότητες που έκανε το σχολείο ή στην πόλη κάποιο
γεγονός σημαντικό που είχε γίνει.
Βάσια: Δεν νομίζω ότι έχω να συμπληρώσω κάτι, με κάλυψαν τα κορίτσια. Θυμάμαι
ότι είχαμε ζωγραφιές, όσοι ζωγράφιζαν αλλά σε γενικές γραμμές ήταν αυτά.
Ομ.1: Τι χρώμα είχε τότε η εφημερίδα;
Χρυσούλα: Εγώ έχω μαζί μου! Ήταν και ασπρόμαυρη. Ήταν χρωματιστή, είχε
κάποιες κόκκινες, γαλάζιες, μπλε. Τώρα πώς είναι;
Ομ.1: Ασπρόμαυρες και πράσινες…
Χριστιάνα: Ήταν ροζ, μπλε, πράσινο, γαλάζιο, κίτρινο
Ομ.2: Θέλω να ρωτήσω σε κάποια θέματα της εφημερίδας χρειαζόταν να
συνεργαστείτε μεταξύ σας;
Χρυσούλα: Ναι
Χριστιάνα: Ναι, νομίζω υπήρχε αυτό και δύο και τρία άτομα μαζί…
Βάσια: Βέβαια, γινόταν. Νομίζω εσύ το διάλεγες αν ήθελες να γράψεις με κάποιον
από κοινού δεν σου το επέβαλε κάποιος, αν ήθελες να γράψεις υπήρχε αυτή η
δυνατότητα.
Χριστιάνα: Και δύο και τρία άτομα είχαν το ελεύθερο
Ομ.3: Άμα είχατε την ευκαιρία να αλλάξετε τη μορφή της εφημερίδας, τι θα
αλλάζατε;
Χρυσούλα: Ίσως θα μπορούσε στην αρχή να μπουν ας πούμε τα περιεχόμενα, οι
τίτλοι των άρθρων, μετά ίσως και περισσότερες εικόνες θα μπορούσε να έχει,
φωτογραφίες.

Χριστιάνα: Ναι, θα μπορούσε να έχει πιο πολλές εικόνες, αφού είμαστε και σε μία
εποχή των εικόνων, είστε και εσείς εξοικειωμένοι.
Βάσια: Εικόνες και χρώματα νομίζω ότι έπρεπε να έχει. Να μην είχε την μορφή μίας
κλασικής εφημερίδας ενηλίκων, θα μπορούσε να είναι πιο παιδική.
Ομ.4: Τι ήταν αυτό που δεν σας άρεσε στην εφημερίδα;
Χριστιάνα: Δεν υπήρχε κάτι που να μην μας άρεζε. Ήταν ένα δημιούργημα του
σχολείου μας, οπότε ήταν πολύ σημαντικό, δεν υπήρχε σε άλλα σχολεία, είναι πολύ
πρωτότυπο. Νιώθουμε όμορφα για αυτό.
Βάσια: Άλλωστε, αν σε κάποιον δεν άρεζε η διαδικασία απλά δεν συμμετείχε.
Ομ.5: Λυπάστε που η εφημερίδα τελειώνει;
Διδάσκουσα: Δεν τελειώνει ακριβώς, αλλάζει λίγο η νομοθεσία της, ας πούμε.
Χρυσούλα: Δηλαδή, δεν θα εκδίδεται;
Διδάσκουσα: Θα εκδίδεται απλά θα έχει κάποιους περιορισμούς φορολογικούς, αλλά
τίτλο δεν θα αλλάξει. Ο διευθυντής θα κρατήσει τον ίδιο.
Ομ.5: Θα στεναχωριόσασταν αν σταματούσε τελείως;
Χρυσούλα: Ναι, σίγουρα.
Χριστιάνα: Ναι.
Βάσια: Ναι, μία προσπάθεια τόσων χρόνων καλό θα ήταν να διατηρηθεί, δηλαδή
τώρα, την έχουν δουλέψει πολλές γενιές και έχουν ζήσει πολλά πράγματα, όπως εμείς
που κοιτάμε τώρα πίσω, νομίζω ότι μας θυμίζει πολλά πράγματα. Έτσι και εσείς όταν
μεγαλώσετε καλό θα ήταν να μπορεί να τα δει και η επόμενη γενιά αυτά που κάνετε.
Χριστιάνα: Και μπορείτε όσο περνάει από το χέρι σας να το διεκδικήσετε αυτό το
πράγμα, να συνεχιστεί η εφημερίδα. Και εσείς οι ίδιοι, αλλά και επειδή φεύγετε και
στους μικρότερους μαθητές να το περάσετε. Αν σας έχει μείνει σαν κάτι σημαντικό
όπως εμάς, εσείς οι μαθητές να κάνετε κάτι.
Ομ.1: Εάν έπρεπε να διαλέξετε θέματα, ποια είναι από τα πιο ωραία θέματα;
Βάσια: Τα ελεύθερα, αυτά που ψάχναμε σε βιβλία, μόνοι μας να σκεφτούμε κάτι για
να γράψουμε χωρίς να υπάρχει κάποια καθοδήγηση, κάτι το οποίο ήθελε ψάξιμο και
το διάλεγες εσύ.
Ομ.2: Τι σας άρεζε, δηλαδή, ποια ήταν τα αγαπημένα σας θέματα;
Χριστιάνα: Ήταν και ωραίο και το ότι γράφαμε κάπως πιο ελεύθερα θέματα, όπως
είπε και η Βάσια, αλλά και θέματα που είχαμε ζήσει όλοι. Ας πούμε μια επίσκεψη,
μια εκδρομή, γιατί το ζούσαμε αυτό το θέμα και μετά βλέπαμε καταγεγραμμένη μια
περίληψη αυτού που είχαμε ζήσει, οπότε είναι και αυτό ωραίο, τώρα μετά από χρόνια
να θυμόμαστε πού είχαμε πάει και τι είχαμε κάνει.
Ομ.3: Πότε σταματούσε η εφημερίδα; Πότε σταματούσατε να γράφετε άρθρα;

Χρυσούλα: Το καλοκαίρι
Βάσια: Μπορούσες να γράψεις άμα ήθελες και το παρέδιδες μετά το Σεπτέμβρη.
Ομ.4: Δίνατε και εσείς ζωγραφιές για την εφημερίδα;
Βάσια: Εγώ δεν έδινα σίγουρα, γιατί δεν ζωγραφίζω καθόλου καλά! (Γέλια). Τα
κορίτσια δεν ξέρω.
Χρυσούλα: Νομίζω ναι, ότι κάναμε ζωγραφιές.
Χριστιάνα: Εγώ πιο πολύ με ακροστοιχίδες και τέτοια ασχολούμουν, τα παιχνίδια,
είχα φτιάξει κάποια.
Ομ.5: Πόσα φύλλα είχε η εφημερίδα;
Χρυσούλα: Ε, ανάλογα…
Βάσια: Αυτό δεν ήταν συγκεκριμένο, υπήρχαν πολλοί παράγοντες που το επηρέαζαν,
και πόσα άτομα θα έγραφαν και πόσο μεγάλα θα ήταν τα κείμενα αυτά. Δεν νομίζω
ότι θα ήταν συγκεκριμένο.
Ομ.2: Θα θέλατε και τώρα να βοηθάτε στη διάδοση της εφημερίδας;
Χριστιάνα: Ναι
Βάσια: Ναι, θα ήταν πολύ ωραίο.
Ομ.2: Μας βοηθάτε με την συνέντευξη.
Ομ.4: Άμα είχατε κάτι σαν παράπονο από την εφημερίδα μπορούσατε να το πείτε;
Βάσια: Από την εφημερίδα συγκεκριμένα αν είχαμε παράπονο ή αν είχαμε γενικά αν
μπορούσαμε να το εκφράσουμε στην εφημερίδα;
Ομ. 4: Δηλαδή, αν έγραφε κάποιος ένα άρθρο που σας είχε προσβάλει ή οτιδήποτε,
αν γράφατε κάτι και δεν έμπαινε στην εφημερίδα;
Χριστιάνα: Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι, γιατί και αν δεν χωρούσε κάποιο στη μία
εφημερίδα, θα έμπαινε στην επόμενη. Δεν έμενε κανείς παραπονεμένος από αυτή την
άποψη.
Χρυσούλα: Ναι έμπαινε στο επόμενο τεύχος και δεν υπήρχε πρόβλημα.
Βάσια: Ως προς τα προσβλητικά κείμενα δεν νομίζω ότι υπήρχαν.
Ομ.3: Πώς νιώθετε που το σχολείο που πού πηγαίνατε είχε δικιά του εφημερίδα και
ήταν το μόνο στη Φλώρινα;
Χρυσούλα: Ήταν κάτι ξεχωριστό, ναι.
Χριστιάνα: Ήταν πολύ όμορφο, μοναδικό.
Ομ.5: Συνήθως πόσες εφημερίδες έβγαιναν κάθε χρόνο;
Χρυσούλα: Νομίζω κάποιες από αυτές είναι και τρεις μήνες που έχω. Ας πούμε
Φεβρουάριο- Μάρτιο- Απρίλιο, ανάλογο ή δύο μήνες.
Βάσια: Στην αρχή και μηνιαία.

Ομ.1: Πώς αισθανόσασταν που γράφατε άρθρα για την εφημερίδα;
Χρυσούλα: Πάρα πολύ ωραία, ειδικά όταν γράφαμε και μετά τα βλέπαμε εκεί στην
εφημερίδα, τυπωμένα. Και άλλων συμμαθητών μας όταν διαβάζαμε ήταν πολύ
ωραία.
Βάσια: Δημιουργικότητα, γενικότερα, αισθανόμασταν. Γενικά, επειδή ήμασταν και
σε μικρή ηλικία, αισθανόμασταν ότι είχαμε και μία δύναμη, μία προβολή, ότι
ήμασταν το καλύτερο σχολείο! Και προβαλλόταν το έργο σου με αυτόν τον τρόπο και
περηφάνια, θα έλεγα, και χαρά.
Ομ.3: Τι ήταν ο σχολικός συνεταιρισμός για την εφημερίδα;
Χρυσούλα: Το προεδρείο ήταν. Νομίζω οι πρόεδροι των τάξεων που μαζεύονταν και
έβλεπαν τι υλικό θα μπει στην εφημερίδα.
Ομ.4: Πού δίνατε τα άρθρα σας;
Χρυσούλα: Στη δασκάλα
Βάσια: Όταν γράφαμε τα δίναμε στον υπεύθυνο ή κατευθείαν στο γραφείο, αλλά
συνήθως στο δάσκαλο.
Ομ.4: Οι δάσκαλοι μπορούσαν να γράψουν στην εφημερίδα;
Χρυσούλα: Νομίζω ναι
Ομ.5: Είχατε κάποια συνδρομή στη εφημερίδα;
Χριστιάνα: Νομίζω ότι είχαμε κάτι.
Βάσια: Ήταν ένα πολύ μικρό ποσό.
Χριστιάνα: Κάτι τέτοιο, κάπως έτσι.
Χριστιάνα: Θέλουμε να μάθουμε πώς είναι τώρα η εφημερίδα;
Ομ.2: Είναι καλή, αλλά δεν βγαίνει τόσο συχνά και έτσι δεν μας παίρνουν όλα τα
άρθρα.
Παιδιά: Ευχαριστούμε πολύ.
Συνέντευξη από τους εκπαιδευτικούς Φωτιάδη Κωνσταντίνο, Τρακόλη Μαρία
και Βογδανίδου Βάσω, υπευθύνων για την εφημερίδα.
Ομ.1: Πόσα χρόνια ήσασταν υπεύθυνοι στο συνεταιρισμό, τι έχετε να μας πείτε για
αυτό;
Κ. Φωτιάδης: Ήμουν αρκετά χρόνια. Λοιπόν, ο σχολικός συνεταιρισμός
«Φτερουγίσματα» αποτελείται από το διοικητικό συμβούλιο, το εποπτικό συμβούλιο
και τη δημοσιογραφική ομάδα. Γίνονται εκλογές στις τάξεις Δ΄, Ε΄, Στ΄ ξεχωριστά
και οι εκλεγέντες μαθητές κατανέμονται στα όργανα του σχολικού συνεταιρισμού.
Υπάρχει αντιπροσώπευση από όλα τα τμήματα των τάξεων, τρία παιδιά από κάθε
τάξη, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του σχολικού
συνεταιρισμού; Περιποιείται και φροντίζει το σχολικό κήπο, καλύπτει τις

μετακινήσεις των παιδιών για τις διάφορες δραστηριότητες είτε είναι αθλητικές είτε
εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και διοργανώνει τον αποκριάτικο χορό του σχολείου και
φυσικά την έκδοση της εφημερίδας. Τώρα, η δημοσιογραφική ομάδα, που μας
ενδιαφέρει, για την εφημερίδα αφού μιλάμε περισσότερο, υπάρχουν τρία παιδιά, ένα
από κάθε τάξη, ένα από την Δ΄, ένα από την Ε΄, ένα από την Στ΄. Σκοπός είναι να
συλλέγουνε τα κείμενα, τα άρθρα, τις εργασίες των παιδιών από όλες τις τάξεις του
σχολείου, να δίνουν στη συνέχεια το υλικό στους υπεύθυνους δασκάλους, οι οποίοι
ορίζονται στις αρχές του σχολικού έτους. Στη συνέχεια, όλοι μαζί επεξεργάζονται,
όλοι μαζί, ενώ οι συνάδελφοι μαζί με τους μαθητές, τις εργασίες, τα κείμενα των
παιδιών και αποφασίζουν για την έκδοση της εφημερίδας. Πολύ σημαντικό είναι να
υπάρχει αντιπροσώπευση από όλα τα τμήματα των τάξεων. Εκδίδαμε τέσσερα πέντε
τεύχη κάθε χρόνο, κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Στην αρχή κάθε μήνα ήταν. Όσο ήμουν
εγώ τέσσερα με πέντε τεύχη βγάζαμε το χρόνο, τώρα έχει πέσει κάπως. Τώρα βγαίνει
ένα δύο. Τα παιδιά αγάπησαν την εφημερίδα, υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από όλες τις
τάξεις. Αρθρογραφούσαν για διάφορα θέματα που τους απασχολούσαν, κοινωνικά,
αθλητικά, σχολικά, περιβαλλοντολογικά, εθνικά, θρησκευτικά, όλα, όλες τις
δραστηριότητες που απασχολούν το σχολείο και τα παιδιά. Όλες οι δραστηριότητες
του σχολικού συνεταιρισμού αποσκοπούσαν στο να κάνουν τα παιδιά πιο υπεύθυνα,
δημοκρατικά, ευαισθητοποιημένα, ομαδικά και αυριανούς ενεργούς πολίτες
χρήσιμους στην κοινωνία. Τώρα, στο τέλος, θα ήθελα να πω και δύο λόγια για τον
ιδρυτή της εφημερίδας, τον αείμνηστο κ. Τσιουμήτα Απόστολο που ήταν ο
εμπνευστής της εφημερίδας, ήταν κοντά στα παιδιά και τα παρότρυνε με αγάπη να
γράφουν για ό,τι τους απασχολούσε για αυτό και είχε μεγάλη επιτυχία η έκδοσή της.
Τον ευχαριστούμε πολύ για το μεγάλο δώρο που μας έκανε, την εφημερίδα μας, τα
«Φτερουγίσματα». Αυτά τα λίγα είχα να σας πω.
Ομ.1: Πόσα χρόνια έχουν περάσει από την ίδρυση;
Κ. Φωτιάδης: Αφού ξέρετε, τριάντα χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό.
Ομ.2: Μπορείτε να μας ξαναπείτε από τι αποτελούνταν ο σχολικός συνεταιρισμός;
Κ. Φωτιάδης: Είναι το διοικητικό συμβούλιο, το εποπτικό και η δημοσιογραφική
ομάδα. Αυτά τώρα τα όργανα πλαισιώνονται από εσάς, από τους μαθητές. Δεν
κάνουμε κάθε χρόνο εκλογές; Κάνουμε χωριστά στην Δ΄, στην Ε΄ και στη Στ΄. Έχει
δύο τμήματα η Δ΄ και στα δύο και κοιτάζουμε πάντα να υπάρχει αντιπροσώπευση
από όλα τα τμήματα, δηλαδή από τα τρία παιδιά της Δ΄, αν βγούνε και τα τρία παιδιά
από το ένα τμήμα, τότε αμέσως χάνει τη θέση του το τρίτο παιδάκι και μπαίνει το
πρώτο του άλλου τμήματος. Σας τα έχω πει, όταν κάναμε τις εκλογές. Το ίδιο γίνεται
και στις άλλες τάξεις, για να μην είναι κανείς αδικημένος. Εσείς που εκλέγεστε για
παράδειγμα είστε 9 μαθητές, μαζί με κάποιον συνάδελφο υπεύθυνο του σχολικού
συνεταιρισμού, μετά υπάρχει υπεύθυνος και από το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων
και ορίζεται ένας δάσκαλος. Εμείς οι δώδεκα τοποθετούμαστε στο διοικητικό
συμβούλιο που αποφασίζει και έχει τη διαχείριση του έτους, το εποπτικό που
εποπτεύει και εγκρίνει τις δαπάνες και τέλος η δημοσιογραφική ομάδα, η οποία είναι
τρία παιδάκια από εσάς, Δ΄, Ε΄, Στ΄ και δύο δάσκαλοι, οι οποίοι ορίζονται από την

αρχή της σχολικής χρονιάς. Εσείς τι κάνετε; Συλλέγετε αυτά τα κείμενα των παιδιών
από όλες τις τάξεις μαζί με τους υπεύθυνους δασκάλους ή δασκάλες, τα
επεξεργάζεστε και τελικά αποφασίζετε ποια κείμενα θα μπούνε μέσα στην εφημερίδα
μας. Και πάντα, το τόνισα αυτό το πράγμα, θα πρέπει να υπάρχει αντιπροσώπευση
από όλα τα τμήματα. Μην αφήσουμε κάποιο τμήμα και πει μετά «Κύριε, εμένα δεν
με βάλατε». Δεν είναι σωστό. Δημοκρατικά και ωραία υπάρχει από όλα τα τμήματα
αντιπροσώπευση. Άλλο;
Ομ.3: Πιστεύετε ότι διοικήσατε την εφημερίδα όσο ήσασταν υπεύθυνος καλά;
Κ. Φωτιάδης: Αυτό εσείς θα το κρίνετε, που είστε και τα παιδιά. Εσείς που
αρθρογραφείτε και το διάστημα που ήμουν εγώ τα έξι- εφτά χρόνια, ήσασταν και
εσείς στο σχολείο, θα πείτε, εγώ τι να πω. Εγώ κατά την άποψή μου ό,τι μπορούσα να
δώσω, το έδωσα. Τώρα αν νομίζετε ότι κάτι δεν πήγε καλά, την επόμενη χρονιά να το
διορθώσουμε, αν υπήρχε κάποιο λάθος. Όλοι οι συνάδελφοι πιστεύω που περνάνε
από το σχολικό συνεταιρισμό, δίνουν πάντοτε τον καλύτερο τους εαυτό. Πάντοτε
στηρίζουν εσάς, γιατί εσείς είστε η ψυχή της εφημερίδας, εσείς γράφετε μέσα, εσείς
πρέπει να την αγαπήσετε την εφημερίδα και να γράφετε μέσα διάφορα θέματα που
σας απασχολούν, του σχολείου μας, γενικά της κοινωνίας μας. Κι αν θυμάστε καλά
σας είχα πει. Πολλές φορές, σας είχα πει να γράφετε θέματα πρωτότυπα να μην τα
έχουν γράψει κάποια άλλα παιδιά, ώστε να μπορεί να μπει πιο εύκολα το κείμενο. Αν
είναι κάποια θέματα, τα οποία είναι συνηθισμένα, πολλά παιδάκια γράφουν, εκεί θα
πρέπει να γίνει και η επιλογή. Θα πει το ένα παιδάκι «Κύριε, γιατί δεν βάλατε το δικό
μου και βάλατε κάποιο άλλο;» και εκεί οι δάσκαλοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση,
στην εκλογή μαζί με την δημοσιογραφική ομάδα. Καλά είναι όταν γράφετε να
γράφετε κάποια θέματα, τα οποία δεν τα έχουν σκεφτεί άλλα παιδάκια, έτσι ώστε να
είναι κάτι καινούργιο έτσι ώστε να μπει πιο εύκολα μέσα στην εφημερίδα.
Μ. Τρακόλη: Εμένα οι περισσότεροι με ξέρετε, νομίζω. Εγώ γιόρτασα τα δεκάχρονα
και τα εικοσάχρονα της εφημερίδας. Ήμουν από τις πρώτες που ξεκίνησα μετά από
τον συγχωρεμένο τον Απόστολο Τσιουμήτα, που πραγματικά με πολύ καρδιά, με
πολύ ψυχή, με πολύ αγάπη στα ιδανικά, στην πατρίδα, στη θρησκεία, την οικογένεια
ξεκίνησε αυτή την εφημερίδα. Στην αρχή δεν υπήρχε και ο υπολογιστής για να
γραφούν τα κείμενα και ήταν στην αρχή και ιδιόχειρη. Και γινόταν η φωτοτυπία.
Αγαπήθηκε πάρα πολύ από τα παιδιά και γινόταν ανταγωνισμός ποια παιδιά θα
γράψουν περισσότερα κείμενα. Βέβαια, η προσπάθειά μας ήταν κανένα παιδί να μην
αδικηθεί και όπως είπε ο κ. Κώστας εδώ, υπήρχαν θέματα κοινά η επιτροπή έκανε μία
προσπάθεια να παίρνει από όλα τα παιδιά κάτι ωραίο. Και κάναμε ένα κοινό κείμενο
για να γράφονται και τα ονόματα όλων των παιδιών και έτσι δεν υπήρχε περίπτωση
και το μικρότερο παιδί, γιατί στα τελευταία χρόνια είχαμε βάλει και τα παιδιά της
Πρώτης τάξης, που μόλις είχαν αρχίσει κάτι να γράφουν και να διαβάζουν, να
γράφουν έστω και αυτά ή να κάνουν μία ζωγραφιά. Η εφημερίδα βοήθησε πάρα πολύ
τα παιδιά στην έρευνα, γιατί σήμερα βλέπετε έχουμε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή,
πατάμε ένα κουμπί και βρίσκουμε το θέμα που θέλουμε. Και σήμερα, πολλές φορές,
τα περνάμε πολύ επιπόλαια, τα παιδιά έψαχνα και ερευνούσαν στα βιβλία. Πρέπει να

ξέρετε ότι το βιβλίο είναι ο καλύτερος σύμβουλος και αυτά που έγραφαν δεν τα
έγραφαν απλώς, όπως τα τελευταία χρόνια που το διαπίστωσα πριν φύγω από το
σχολείο αυτό, τα έφερναν έτοιμα από τον υπολογιστή, αλλά έψαχναν, μελετούσαν τα
βιβλία και πολλά βιβλία και στο τέλος έκαναν ένα δικό τους και πολύ ωραίο κείμενο.
Ήταν η εφημερίδα που αγαπήθηκε και όπως είπα βοήθησε πολύ τα παιδιά στην
έρευνα αλλά και στην ομαδικότητα. Πολλές φορές αναλάμβαναν τα παιδιά να
γράψουν ένα θέμα όπως είστε χωρισμένοι εσείς σε ομάδες και έτσι λειτουργούσαμε
και εμείς, πριν από έξι χρόνια που ήμουν εδώ, είχα αυτή τη τάξη κιόλας. Τα παιδιά
δούλευαν ομαδικά και πολλές φορές τα κείμενα τα διόρθωναν μόνα τους και
περνούσε μετά η επιτροπή των δασκάλων για να μπορούμε μετά εμείς να τα
διορθώσουμε καλύτερα και να έχουμε και μια πολύ καλή εικόνα προς τα έξω.
Βέβαια, την εφημερίδα δεν την αφήσαμε έτσι απλώς μόνο να γράφουμε αλλά την
βγάλαμε και προς τα έξω. Στην αρχή ήταν μόνο για τα παιδιά εδώ του σχολείου, μετά
έγινε μία προσπάθεια κάθε παιδί να παίρνει κάποιες εφημερίδες και να τις δίνει και
στον ευρύτερο κύκλο που ήταν και έγινε πολύ γνωστή και φυσικά βέβαια, κάναμε και
γιορτές για την εφημερίδα. Γιορτάσαμε τα δεκάχρονα, που έχω και από εκεί ωραίες
φωτογραφίες, που ήταν καλοκαίρι σε συνδυασμό με τη λήξη των μαθημάτων και
επίσης, γιορτάσαμε και τα εικοσάχρονα. Και προχθές καθώς διάβαζα μία τοπική
εφημερίδα δική μου «Η φωνή της Φλώρινας», είδα και εκεί για τα τριαντάχρονα και
πραγματικά πολύ συγκινήθηκα και είπα: «Μπράβο, συνεχίζεται η εφημερίδα». Και
δεν πρέπει να σταματήσει και η εφημερίδα, αν θα κυκλοφορήσει εξαρτάται από εσάς,
γιατί όπως σας είπα στην αρχή η εφημερίδα κυκλοφορούσε κάθε μήνα, κάθε μήνα
είχαμε εννιά μήνες σχολείο εννιά τεύχη. Μετά σιγά σιγά άρχισαν και τα παιδιά να
τεμπελιάζουν, να αντιγράφουν, πήγε τρίμηνη, πήγε τετράμηνη και τώρα από ό,τι
ακούω μια στην αρχή και μια στο τέλος που δεν είναι ό,τι καλύτερο. Εσείς, βέβαια,
είστε τα παιδιά της έκτης που θα φύγετε. Νομίζω ότι κλείνοντας τώρα το σχολείο να
αφήσετε μια πολύ καλή εικόνα και μια αγάπη στην εφημερίδα αυτή και νομίζω ότι
εσείς τα παιδιά της Έκτης μπορείτε να γράψετε κάποια κείμενα, ούτως ώστε να
αφήσετε και παράδοση στα παιδιά των επόμενων που πρέπει να γίνει μια προσπάθεια
στις μικρότερες τάξεις. Εγώ αυτά έχω γενικά να σας πω και πάρα πάρα πολύ χαίρομαι
όταν βλέπω ότι τα παιδιά γίνονται μικροί δημοσιογράφοι που βοηθούν πάρα πολύ και
στην γνώση, και στην αρετή και στην έρευνα και στην ομαδικότητα. Για αυτό,
λοιπόν, εύχομαι να υπάρχει και καλή συνέχεια.
Ομ.4: Οι υπεύθυνοι δάσκαλοι τι ακριβώς δράσεις έχουν;
Μ. Τρακόλη: Οι δάσκαλοι είναι υπεύθυνοι να μαζεύουν το υλικό, να το διορθώνουν,
αν προσέξατε, πρέπει να το διορθώσουμε, υπάρχουν εκφραστικά, ορθογραφικά λάθη,
υπάρχουν επαναλήψεις. Και όπως είπα, αν ακούσατε, να γράψανε για την 25 η
Μαρτίου, είναι διακόσια τα παιδιά εδώ στο σχολείο; Να γράψανε 100. Δεν θέλαμε
κανένα παιδί να πληγωθεί για δώσουμε θάρρος να συνεχίσει να γράψει στην
εφημερίδα και οι δάσκαλοι έκαναν την προσπάθεια να πάρουμε από όλα τα παιδιά,
δεν ήταν εύκολη δουλειά. Εγώ προσωπικά που ασχολήθηκα πάνω από δέκα χρόνια με
την εφημερίδα. Μπορεί να μην το δείτε το όνομά μου πουθενά γραμμένο και δεν με
ενδιέφερε να γράφεται, είπα μόνο να κυκλοφορεί η εφημερίδα και δεν με ενδιέφερε

το όνομα. Η δουλειά ήταν πάρα πολύ. Το να πάρεις, όπως έμαθα είστε και τριακόσια
παιδιά, έστω ήταν διακόσια πενήντα, το να πάρω εγώ διακόσια πενήντα γραπτά στο
σπίτι μετά από την εργασία που είχα εδώ στο σχολείο και συνήθως είχα Πέμπτη και
Έκτη. Καταλαβαίνετε ότι χρειαζόταν πάρα πολύ δουλειά και στο σπίτι για να
προλάβουμε να τα βάλουμε όλα αυτά σε ένα λογαριασμό και να βγάλουμε την
εφημερίδα στο χρόνο που έπρεπε να βγει, γιατί δεν μπορούσαμε να βγάλουμε την
εφημερίδα του Μαρτίου τον Μάιο. Ήταν άλλο το θέμα μετά. Καταλαβαίνετε τι κόπος
χρειαζόταν από τους δασκάλους που ήμασταν. Στην αρχή ήμουν βέβαια εγώ μόνη
μου, μετά έγιναν δύο, μετά έγιναν τρεις και ήταν πολύ πιο εύκολο γιατί μοιράζαμε
μετά τα κείμενα και ήταν πιο εύκολο.
Ομ.5: Λέτε ότι πολλά παιδιά έγραφαν το ίδιο θέμα, αλλά λογικά με διαφορετικό
νόημα, για ποιο λόγο δεν βγάζατε περισσότερες σελίδες;
Μ. Τρακόλη: Βγάζαμε, δεν θα βάζαμε τα ίδια όμως. Ας πούμε το θέμα της 25ης
Μαρτίου το χωρίζαμε σε διάφορα θέματα, το ένα ήταν θρησκευτικό, το άλλο ήταν
εθνικό μετά άλλο ήταν προσωπικά για ήρωες και ηρωίδες. Προσπαθούσαμε αυτό το
θέμα της 25ης Μαρτίου να το κάνουμε σε μικρότερες ενότητες πιο διαθεματικές.
Ομ.3: Πάντα γινόντουσαν οι εκλογές, δηλαδή, και από παλιά;
Μ. Τρακόλη: Πάντα γίνονταν από την Δ΄ και πάνω.
Κ. Φωτιάδης: Πάντα, δημοκρατικά γινόταν.
Μ. Τρακόλη: Και πολλές φορές τα κείμενα περνούσαν πρώτα από τα παιδιά, τα
παιδιά τα έπαιρναν και μετά τα παίρναμε εμείς για να έχουμε έτσι μία καλύτερη
διόρθωση.
Ομ.4: Δηλαδή, παλιά τα παιδιά μαθαίνανε περισσότερα από την εφημερίδα;
Μ. Τρακόλη: Μάθαιναν γιατί μάθαιναν να ψάχνουν, να ερευνούν και όπως σας είπα
τα τελευταία χρόνια το 2010 πολλές φορές τα παιδιά, όταν έλεγα γράψτε, έφερναν
ένα κατεβατό κείμενο από τον υπολογιστή χωρίς να είναι καθόλου δουλεμένο και
χωρίς να υπάρχει μία προσωπική σκέψη και μία γνώμη επάνω σε αυτό.
Ομ.4: Αφού μας λέτε ότι τα παιδιά παλιά έπαιρναν από βιβλία και σήμερα από τον
υπολογιστή, ποια εφημερίδα ήταν πιο ωραία, ποια είχε πιο ωραία θέματα;
Μ. Τρακόλη: Κάθε εφημερίδα είχε ωραία θέματα. Απλώς από το βιβλίο ήταν των
παιδιών, από τον υπολογιστή ήταν του υπολογιστή, γιατί αν πάρεις την
εγκυκλοπαίδεια και ψάξεις ένα θέμα θα βρεις πενήντα σελίδες από τις πενήντα
σελίδες, πρέπει λίγο κάτι να ξεχωρίσεις και να βάλεις και κάτι δικό σου, ενώ τώρα
βλέπετε… Βέβαια, είπαμε ότι και πάλι πρέπει να το επεξεργαστείς περισσότερο.
Κ. Φωτιάδης: Και τώρα πάλι πρέπει και μπορείτε να το επεξεργαστείτε.
Μ. Τρακόλη: Απλά τώρα είναι πιο εύκολα.
Κ. Φωτιάδης: Ναι, τις πληροφορίες τις παίρνεις πιο εύκολα τώρα από ό,τι
παλαιότερα, αλλά και πάλι μπορεί να επεξεργαστεί το παιδί το κειμένακι το οποίο θα
πάρει, μπορεί να το βρει εύκολα αλλά μετά είναι η διαχείριση. Δεν χρειάζεται πάντα

να ανατρέχετε και στο internet μπορείτε και από μόνοι σας να γράψετε κάτι, να πείτε
την άποψή σας, να σχολιάσετε ένα θέμα του σχολείου. Δεν είναι απαραίτητα να
ανατρέχετε πάντα σε πληροφορίες.
Μ. Τρακόλη: Και βέβαια, όταν περιγράφετε μία δραστηριότητα του σχολείου,
μπορούν να είναι και προσωπικά τα θέματα.
Β. Βογδανίδου: Και εμένα με ξέρετε. Εγώ τα τελευταία δύο χρόνια είχα κάποια
ευθύνη για την έκδοση της εφημερίδας. Αν έρθει στα χέρια σας, παιδιά, κάποια
εφημερίδα πιο επώνυμη που δεν αφορά το σχολείο θα δείτε ότι η θεματολογία της
είναι ποικίλη και αφορά νέα της Ελλάδας και νέα από όλο τον κόσμο, αλλά και νέα
από όλους τους χώρους, είτε είναι επικαιρότητα, είτε είναι αθλητισμός, πολιτισμός,
ψυχαγωγία, κοινωνικά και τα λοιπά. Ακόμη, και τοπικές εφημερίδες να πάρετε της
Φλώρινας θα δείτε ότι η ύλη τους είναι ποικίλη. Αυτό προσπαθούσαμε να κάνουμε τα
τελευταία δύο χρόνια και πριν και με την δικιά μας εφημερίδα. Κάποιοι μαθητές από
εσάς που σας ξέρω τώρα, είχατε αντλήσει τέτοια θεματολογία τοπική της Φλώρινας,
κάποιοι έγραφαν από εσάς για δρόμους της Φλώρινας ή για κάποια αγάλματα της
Φλώρινας από ό,τι θυμάμαι ή κάποιοι γράφετε κάποιο διήγημα που σας απασχολούσε
πέρσι είτε είχε σχέση με το προσφυγικό τώρα που μου έρχεται ή είχε σχέση με
κάποιες ιστορίες που κάνατε εσείς, κάποια παραμύθια διηγήματα για τα
Χριστούγεννα, κάποιες γελοιογραφίες που κάνατε ή κάποιες επισκέψεις που είχε το
σχολείο μας, κάποιες δραστηριότητες είτε αθλητικές είτε των γιορτών. Αποτυπώνατε
τις σκέψεις πάνω στην εφημερίδα. Αυτή η ποικιλία που υπήρχε στη θεματολογία,
αυτή είναι και η ομορφιά της εφημερίδας. Έπαιρνα εγώ την εφημερίδα και έλεγα «Α,
το σχολείο πήγε εκδρομή εκεί και είδε αυτό» ή επισκέφτηκε το δημαρχείο ή τη
νομαρχία ή πήγε εκδρομή και είδε κάποιο περιβαλλοντολογικό πάρκο της Καστοριάς
ή της Φλώρινας το πάρκο της κυκλοφοριακής αγωγής και αποτυπώνονταν οι σκέψεις
πάνω στην εφημερίδα, ήταν, δηλαδή δικές σας σκέψεις. Εκτός, βέβαια, υπήρχαν και
στιγμές που ψάχνατε είτε από βιβλίο είτε από τον υπολογιστή, σήμερα φυσικά όπως
είπαν και οι προηγούμενοι ήταν πιο εύκολη η πληροφορία και υπάρχει όμως και
επιλογή όμως. Πρέπει να είναι έγκυρο αυτό που διαβάζουμε, δεν σημαίνει ότι κάτι
είναι έτσι επειδή το γράφει ο υπολογιστής. Όμως, κατά τη γνώμη μου, σίγουρα μια
εφημερίδα αποτυπώνει αυτό που ζει ένα σχολείο, τα νέα του σχολείου, τις σκέψεις
του σχολείου, του προβληματισμούς του σχολείου και της κοινωνίας όπου ζει.
Θυμάμαι πολλά άρθρα δικά σας που μας έβαζαν να σκεφτούμε και να πούμε, τα
παιδιά έχουν αυτά τα ερωτήματα, τους απασχολούν αυτά τα θέματα και χαιρόμασταν
που σκέφτεστε. Οι μικρότερες τάξεις μπορούσαν να γράφουν απλά πράγματα και
πιθανόν ζωγραφιές, Α΄, Β΄, Γ΄. Το μεγάλο βάρος έπεφτε στις μεγάλες τάξεις, δηλαδή,
Δ΄, Ε΄, Στ΄. Δεν είναι εύκολο να γράψεις, αν όμως το θέλετε και το δείτε και
σκεφτείτε, θα δείτε ότι μπορείτε να γράψετε και οτιδήποτε σας απασχολεί και σας
κεντρίζει το ενδιαφέρον. Η έκδοση των φύλλων είναι και εύκολη και δύσκολη. Όταν
έχουμε άρθρα είναι δύσκολη η επιλογή, όταν δεν έχουμε άρθρα πρέπει να
παρακινήσουμε τους μαθητές. Εσείς είστε η Έκτη, είστε και σε ομάδες μπορείτε να
γράψετε.

Μ. Τρακόλη: Και ο υπεύθυνος δάσκαλος να υποδείξει κάποια θέματα μπορεί, αρκεί
να τον ακούμε και λίγο.
Συνεντεύξεις από τον Λάζαρο Καράντζα και τον Γαβριήλ Τσιουμήτα, προέδρους
του σχολικού συνεταιρισμού, 1986 και 1988 αντίστοιχα.
Λάζαρος Καράντζας
Πότε ήσασταν μαθητής στο σχολείο και ποια ήταν η συμμετοχή σας στα
«Φτερουγίσματα»;
Ήμουν μαθητής της ΣΤ’ τάξης το σχολικό έτος 1986-1987 όταν ξεκίνησε για πρώτη
φορά η προσπάθεια έκδοσης σχολικής εφημερίδας στο σχολείο μας, μια ιδέα με
πρωτεργάτη τον αείμνηστο Απόστολο Τσιουμήτα.
Στα «Φτερουγίσματα» διατέλεσα «άτυπος» πρόεδρος, μιας και ο συνεταιρισμός δεν
είχε συσταθεί ακόμα και δεν είχαν γίνει εκλογές για την ανάδειξη προέδρου.
Αποφασίζαμε όμως όλοι μαζί για την ύλη του επόμενου φύλλου, μοιράζαμε τη
θεματολογία και δουλεύαμε ομαδικά πάνω στο κάθε θέμα.
Πώς σας φάνηκε αυτή η εμπειρία;
Ήταν η πρώτη φορά που έπρεπε να οργανώσουμε μαζί με τους συμμαθητές μου μια
τόσο σημαντική δραστηριότητα, να συνεργαστούμε αρμονικά και να έρθουμε σε
επαφή ως «μικροί δημοσιογράφοι» με τον κόσμο των μεγάλων. Πήραμε συνεντεύξεις
από τον τότε Δήμαρχο και Νομάρχη, ερχόμασταν σε επαφή με τον τυπογράφο κτλ.
Αρκετή υπευθυνότητα πάνω στις «μικρές» μας πλάτες.
Γνωρίζετε ποιος είχε την ιδέα να δημιουργήσει τα «Φτερουγίσματα», για ποιο λόγο
και με ποιον σκοπό;
Όπως προανέφερα, ο υποκινητής της όλης ιδέας ήταν ο δάσκαλος και τότε διευθυντής
του σχολείου μας κ. Απόστολος Τσιουμήτας. Άνθρωπος με πολλές ανησυχίες,
ακούραστος δημοσιογράφος και ο ίδιος, αφού εξέδιδε επί χρόνια και τη δική του
εφημερίδα.
Πιστεύω ότι ήθελε να μεταλαμπαδεύσει την εμπειρία και τις γνώσεις του πάνω στον
τομέα αυτό. Και τί ποιο γόνιμο έδαφος θα έβρισκε από γενιές δεκάχρονων και
δωδεκάχρονων παιδιών που θα τα καθοδηγούσε στα δύσκολα μονοπάτια της
δημοσιογραφίας και θα τα προστάτευε με τις δικές του φτερούγες σαν «μάνακλώσσα»;
Μέσα από την ενασχόλησή μας με αυτό το εγχείρημα, πιστεύω ότι ήθελε να γίνουμε
πιο υπεύθυνοι, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, να γίνουμε πιο οργανωτικοί και να
μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Είμαι σίγουρος ότι τελικά έχει πετύχει τους στόχους
του σε όλα τα χιλιάδες, κυριολεκτικά, παιδιά που πέρασαν από αυτό το σχολείο και
ασχολήθηκαν με το Συνεταιρισμό. Και το ευτύχημα είναι, ότι ακόμα και μετά την
απώλειά του, βρέθηκαν άξιοι συνεχιστές του έργου του, εκπαιδευτικοί που συνέχισαν
με θέρμη την προσπάθεια αυτή.

Η συμμετοχή σας στην εφημερίδα βελτίωσε τις σχέσεις με τους συμμαθητές σας και
τους εκπαιδευτικούς του σχολείου;
Σίγουρα, όταν χρειάζεται να συνεργαστείς με κάποιον για την επίτευξη ενός κοινού
σκοπού, έρχεσαι πιο κοντά του, τον γνωρίζεις καλύτερα, βρίσκεις κοινά
ενδιαφέροντα και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να χτιστεί μια γερή φιλία, όπως
πράγματι συνέβη και με εμένα και με πολλούς συμμαθητές μου.
Θυμάστε κάποια στιγμή που να έχει σημασία για εσάς από την συμμετοχή σας στα
«Φτερουγίσματα»;
Τί να πρωτοθυμηθώ; Το άγχος του ξεκινήματος (πως θα καταφέρουμε εμείς οι μικροί
να φέρουμε σε πέρας ένα τέτοιο εγχείρημα); Την περηφάνια και ικανοποίηση όταν
πήραμε στα χέρια μας το πρώτο Φύλλο; Την γιορτή που κάναμε στο τέλος της
σχολικής χρονιάς όπου μας τίμησαν όλες οι τοπικές Αρχές; Όλες αυτές οι αναμνήσεις
παραμένουν ανεξίτηλες στη μνήμη μου και σίγουρα θα τις κουβαλάω για πάντα.
Με ποιον τρόπο ενημερωθήκατε όταν ήσασταν μαθητές για την σχολική εφημερίδα;
Ο κ. Τσιουμήτας μας μάζεψε και μας ρώτησε αν θα μας ενδιέφερε η ιδέα να
εκδώσουμε τη δική μας σχολική εφημερίδα, με τη δική του καθοδήγηση και βοήθεια.
Ποια ήταν και είναι η γνώμη των κατοίκων της Φλώρινας για τα «Φτερουγίσματα»;
Η πόλη έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια με αγάπη, τη στήριξε και είμαι
σίγουρος ότι θα συνεχίσει να τη στηρίζει γιατί όλοι έχουν καταλάβει πόσο σημαντικό
είναι για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών η συμμετοχή τους σε μια τέτοια
προσπάθεια.
Τσιουμήτας Γαβριήλ
Πότε ήσασταν μαθητής στο σχολείο και ποια ήταν η συμμετοχή σας στα
«Φτερουγίσματα»;
Το 1988-1989 ήμουν Στ’ Δημοτικού και πρόεδρος στο Συνεταιρισμό.
Πώς σας φάνηκε αυτή η εμπειρία;
Ήταν πρωτόγνωρη, γιατί σε μικρή ηλικία ξεκινήσαμε να γράφουμε άρθρα σαν μικροί
δημοσιογράφοι, δεν το είχαμε ξανακάνει. Ήταν μία ενδιαφέρουσα εμπειρία, γιατί
μαθαίναμε από το άρθρο και την έρευνα που κάναμε σε βιβλία για να βρούμε
πληροφορίες για αυτό και ήταν μία εποικοδομητική- ομαδική δουλειά.
Γνωρίζετε ποιος είχε την ιδέα να δημιουργήσει τα «Φτερουγίσματα», για ποιο λόγο
και με ποιον σκοπό;
Ο Τσιουμήτας Απόστολος, διευθυντής του σχολείου. Σκοπός του ήταν να αναδείξει
τις δεξιότητες των μαθητών και να καλλιεργήσει το ομαδικό πνεύμα- συνεργασία, να
παροτρύνει για δημιουργικές δραστηριότητες ακόμη και εκτός σχολείου.
Η συμμετοχή σας στην εφημερίδα βελτίωσε τις σχέσεις με τους συμμαθητές σας και
τους εκπαιδευτικούς του σχολείου;

Ναι την βελτίωσε, γιατί δημιουργούνταν ομάδες εργασίας με επικεφαλή κάποιον
εκπαιδευτικό. Έτσι μέσα από την ομαδική δουλειά και την αλληλοβοήθεια μαθαίναμε
τη συνεργασία και την υπευθυνότητα και είχαμε ένα κοινό στόχο. Όλη η δουλειά
ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας.
Θυμάστε κάποια στιγμή που να έχει σημασία για εσάς από την συμμετοχή σας στα
«Φτερουγίσματα»;
Για εμάς ήταν σημαντικό το πρώτο φύλλο της εφημερίδας, που αυτό για το οποίο
προσπαθήσαμε το είδαμε να γίνεται πράξη.
Με ποιον τρόπο ενημερωθήκατε όταν ήσασταν μαθητές για την σχολική εφημερίδα;
Μας μάζεψε όλους ο διευθυντής και είπε για το συνεταιρισμό και μας ενημέρωσε για
τη δράση του συνεταιρισμού, ότι θα κάνει διάφορες εκδηλώσεις με βασική την
εφημερίδα.
Ποια ήταν και είναι η γνώμη των κατοίκων της Φλώρινας για τα «Φτερουγίσματα»;
Ήταν πάρα πολύ θετική η γνώμη των κατοίκων. Όλη την προσπάθεια την
αγκάλιασαν και οι γονείς των παιδιών και οι υπόλοιποι Φλωρινιώτες. Μας έδωσαν
θάρρος και μας έλεγαν ότι διαβάζουν την εφημερίδα και έχει γίνει μία από τις
συνήθειές τους.
Συνέντευξη από την εκπαιδευτικό και συνεργάτιδα του Απόστολου Τσιουμήτα,
υπεύθυνη έκδοσης της εφημερίδας, κ. Μαρία Τρακόλη
Πότε ξεκίνησε η συμμετοχή σας στην σχολική εφημερίδα;
Η συμμετοχή μου στην εφημερίδα ξεκίνησε το 1991 όταν έφτασα στο 1ο Πειραματικό
Δημοτικό Φλώρινας
Για πόσο καιρό συνεργαζόσασταν στην σχολική εφημερίδα;
Στα «Φτερουγίσματα» εργάστηκα μέχρι να συνταξιοδοτηθώ, μέχρι το 2010.
Ποια ήταν η δική σας αρμοδιότητα;
Για 15 χρόνια ήμουν εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνη έκδοσης και μαζί με τους μαθητές, την
δημοσιογραφική ομάδα αποφασίζαμε για τα θέματα, πραγματοποιούσαμε την ένωση
και την ομαδοποίηση των θεμάτων και αποφασίζαμε για το υλικό.
Γνωρίζετε για ποιο λόγο και με ποιο σκοπό δημιουργήθηκαν τα «Φτερουγίσματα»;
Ο ιδρυτής είχε οράματα, ήταν πολύ πατριώτης και πιστός, πήγαινε στον
Εκκλησιασμό και υποστήριζε την παράδοση. Ήταν πολύ δραστήριος και τον
ενδιέφερε η τοπική ιστορία. Θυμάμαι μία εκδρομή που έκανε αφιερωμένη στο
Μακεδονικό Αγώνα, μας γυρνούσε στα χωριά που είχαν αγάλματα Μακεδονομάχων
ή γενικά αφιερωμένα στο Μακεδονικό Αγώνα και μαθαίναμε πράγματα για την
τοπική ιστορία, ενώ η εκδρομή κατέληγε σε Θεία Λειτουργία στο Πισοδέρι. Η
εκδρομή αυτή γινόταν κάθε χρόνο.
Ο ιδρυτής σας μίλησε ποτέ για τις σκέψεις του για την εφημερίδα;

Ναι, μου είχε μιλήσει. Ήθελε τα παιδιά να συνεργάζονται και να ερευνούν, να
μελετούν. Είχε εμπιστοσύνη στους μαθητές, πίστευε ότι τα παιδιά θα ψάξουν και τους
έδινε κίνητρο. Πέρασα τα καλύτερα χρόνια μαζί του, ήταν εργατικός και ήξερα να
βάζει τάξη στο σχολείο. Έδινε μεγάλη σημασία στις δραστηριότητες εκτός της
σχολικής ύλης και οργάνωνε πολύ καλά τις εορτές, τις οποίες έδινε σε εμένα. Ήταν
διευθυντής που έλεγε: «Κάνε ό,τι θέλεις, και εγώ θα σου βρω σκηνικά και υλικά».
Γενικά για την εφημερίδα είχε όραμα.
Υπάρχει κάποια στιγμή που θυμάστε ιδιαίτερα;
Το κάθε τι το χαιρόμουν, δούλευαν τα παιδιά και είχαμε αποτέλεσμα. Θυμάμαι τον κ.
Τσιουμήτα με τις φυλλάδες την πρώτη μέρα που πήγα στο σχολείο και με ρώτησε αν
ήθελα να βοηθήσω. Φυσικά και δέχτηκα με μεγάλη προθυμία και από τότε άρχισε η
συνεργασία μας. Κάτι που μου έχει μείνει με συγκίνηση είναι η γιορτή των δέκα
χρόνων της εφημερίδας, τότε που κάναμε και τον αποχαιρετισμό στον κ. Απόστολο
που θα έβγαινε στην σύνταξη.
Η ενασχόληση με την σχολική εφημερίδα είχε βελτιώσει τις σχέσεις σας με τους
συναδέλφους και τους μαθητές;
Με τους μαθητές θα έλεγα ναι, μας έφερε πολύ κοντά η εφημερίδα. Ακόμη, έχω
επικοινωνία μαζί τους και με καλούν στις σημαντικές στιγμές της ζωής τους, ενώ έχω
κρατήσει σχεδόν όλα τα άρθρα τους. Με κάποιους συναδέλφους η ενασχόληση με
την εφημερίδα βελτίωσε σημαντικά τις σχέσεις μας, αλλά κάποιοι άλλοι δεν
συμμετείχαν γιατί η διαδικασία αυτή είχε κόπο και ήταν πιο μακριά. Τα παιδιά όμως
τότε καταλάβαιναν πόσο σημαντική είναι αυτή η δουλειά και μας έδιναν θάρρος να
συνεχίσουμε. Εγώ είχα καλές σχέσεις με τα παιδιά, πολύ συχνά διάλεγα Ε΄ και Στ΄
τάξη, σχεδόν πάντα, γιατί ήθελα να κάνω δραστηριότητες και δεν με ενδιέφερε να
μπει το όνομά μου στην εφημερίδα, αρκεί να κυκλοφορεί.
Ποια ήταν και είναι τα σχόλια των κατοίκων της Φλώρινας για τα «Φτερουγίσματα»;
Οι γονείς το ήθελαν πάρα πολύ, χαίρονταν για τα άρθρα των μαθητών και μας
στήριζαν. Οι μαθητές πουλούσαν την εφημερίδα για ελάχιστο αντίτιμο και αυτή είχε
επιτυχία και απήχηση στους Φλωρινιώτες.

Κείμενο εκδήλωσης για τα 30 χρόνια «Φτερουγίσματα»
Στ’ 2: 30 χρόνια Φτερουγίσματα
Αφηγητής 1: Αξιότιμε, κύριε Διευθυντή,
Αγαπητοί γονείς και δάσκαλοι
Αγαπητά μας, παιδιά
Ήρθε, λοιπόν, η μεγάλη στιγμή. Ήρθε η σειρά μας να σας παρουσιάσουμε ό,τι με
αγάπη ετοιμάζαμε και ερευνούσαμε εδώ και πολύ καιρό. Μία λέξη θα σας πω
«Φτερουγίσματα». Όταν την ακούμε κάτι σκιρτάει στις καρδιές μας και μας ξυπνά
αναμνήσεις πολλές, θυμόμαστε την λαχτάρα της συγγραφής, την αγωνία της
δημοσίευσης, τον κόπο της διόρθωσης, την ικανοποίηση της έκδοσης και το καμάρι

των γονιών για τις δημιουργίες μας. Μμμ… Σας μπέρδεψα λιγάκι; Τι σχέση έχουν
όλα αυτά με τα Φτερουγίσματα; Τα Φτερουγίσματα είναι η κίνηση των φτερών των
μικρών πουλιών στην προσπάθειά τους να πετάξουν! Τα άρθρα, το γράψιμο… πώς
συνδέονται με αυτό;
Αφηγητής 2: Κι όμως, έχουν μεγάλη σχέση! Και τα παιδιά μοιάζουν με μικρά πουλιά
που ξεκινούν τις προσπάθειες να πετάξουν σε έναν άγνωστο κόσμο. Θέλουν να
μάθουν, να ερευνήσουν, να εκφραστούν! Ψάχνουν έναν μεγάλο να τα καθοδηγήσει,
όπως και τα μικρά πουλάκια! Και όταν εκείνος τους δείχνει τον τρόπο πετούν στο
άγνωστο, βλέπουν τον κόσμο από ψηλά, με τα δικά τους μάτια και την δική τους
καρδιά! Κάπως, έτσι και εμείς στο σχολείο μας έχουμε τα δικά μας
«Φτερουγίσματα», με οδηγούς τους δασκάλους και τους γονείς ανοίγουμε τόσα
χρόνια τα φτερά μας και πετάμε για το άγνωστο και γράφουμε την δική μας ιστορία.
Ας δώσουμε το λόγο στους συμμαθητές όμως για να μας πάνε ένα ταξίδι στο
παρελθόν… σε αυτήν την ιστορία!
Ιούνιος 2016:
Δημοσιογράφος 1: Ουφ, πολλή ζέστη σήμερα! Πάλι πρέπει να τρέχουμε να
τελειώσουμε την δουλειά νωρίτερα πριν μας βρει το μεσημέρι. Και η εφημερίδα μας
να είναι έτοιμη για την Κυριακή.
Δημοσιογράφος 2: Δίκιο έχεις. Τι μέρα θα είναι και αυτή. Πάλι πόλεμοι, οικονομικές
δυσκολίες και όλο στεναχώριες! Μια είδηση χαρούμενη δεν έχουμε λάβει ως τώρα!
Λες και χάθηκε η ελπίδα πια!
Δημοσιογράφος 3: Αχ θυμάμαι όταν ήμουν μικρή που έγραφα στην εφημερίδα του
σχολείου μας! Όλα τα άρθρα γεμάτα χαρά και παιδική ελπίδα! Πόσο μου άρεζε να
γράφω σε αυτήν! Τώρα, όλο λυπητερές ειδήσεις… ! Τότε, ζωγραφιές,
σπαζοκεφαλιές! Τόσα και τόσα!
Δημοσιογράφος 4: Ποπο, τι θυμήθηκες τώρα συνάδελφε; Συμμαθητές ήμασταν στην
Φλώρινα! Και πόσα πράγματα κάναμε για την εφημεριδούλα μας. Τι να απέγινε
άραγε; Μετά που ήρθαμε εδώ στην Αθήνα χάσαμε επαφή, μας δεν την ξεχάσαμε
ποτέ!
Δημοσιογράφος 3: Ποιος να ξέρει; Όταν βρω ευκαιρία θα ρωτήσω κάποιον από τους
συγγενείς μας στην Φλώρινα, αρκεί να το θυμηθώ.
Αφηγητής 1:Οι δημοσιογράφοι συνεχίζουν να γράφουν και να ψάχνουν… Όταν
ξαφνικά συμβαίνει κάτι φανταστικό!
Δημοσιογράφος 1: Συνάδελφοι! Συνάδελφοι! Για κοιτάξτε εδώ! Εδώ στην οθόνη!
Ένα μήνυμα από την Φλώρινα…! Απίστευτο, πριν λίγο μιλούσαμε για αυτό!
Δημοσιογράφος 3: Για να δω..
Δημοσιογράφος 2: Δίκιο έχει, ελάτε, από κάποιο σχολείο είναι!
Δημοσιογράφος 4: Είναι από το σχολείο μας για τα «Φτερουγίσματα»!!!

Δημοσιογράφος 2: Διάβασε το… τι περιμένεις!
Δημοσιογράφος 4:
30 Χρόνια «Φτερουγίσματα» : 1986 – 2016
Ευχές
για
τα
«Φτερουγίσματα»
Η εφημερίδα του σχολείου μας συμπληρώνει τα 30 χρόνια κυκλοφορίας της και καλεί
όλους
τους
παλιούς
και
νυν
συμμετέχοντες
(μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς) σε αυτήν να μας στείλουν τις ευχές τους, με σκοπό
την δημιουργία του επετειακού φύλλου.
Η εφημερίδα μας είναι κομμάτι της εκπαιδευτικής ιστορίας της Φλώρινας, αλλά και η
φωνή των μαθητών για 30 χρόνια. Η συμμετοχή σας είναι πολύ σημαντική!
Σας ευχαριστούμε θερμά,
6ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας (1ο Πειραματικό Δημοτικό)
Ο Διευθυντής,
κ. Λυγούρας Γεώργιος
Δημοσιογράφος 3: Να ένα χαρούμενο ρεπορτάζ! Να μια είδηση και για το δικό μας
κανάλι και για την εφημερίδα μας που βγαίνει αύριο την Κυριακή! Να γράψουμε για
τα Φτερουγίσματα, για τα τριάντα χρόνια… την ιστορία τους! Πόση συγκίνηση
νιώθω…
Δημοσιογράφος 2: Καλή ιδέα, μα δεν προλαβαίνουμε! Και πώς να μάθουμε για όλα
αυτά; Πρέπει να ταξιδέψουμε στο χρόνο…
Δημοσιογράφος 1: Ίσως, όμως αξίζει τον κόπο… ας κάνουμε μια ευχή, να
προλάβουμε! Ξεκινώ τα τηλεφωνήματα… Και εσείς γρήγορα στον υπολογιστή.
Δημοσιογράφος 3: Ε, πρώτα την ευχή… για να προλάβουμε!
Αφηγητής 2: Κι έτσι όπως κλείνουν τα μάτια οι δημοσιογράφοι μας… βρίσκονται
χαμένοι μέσα στο όνειρο…
Άνοιξη: Γεια σας και χαρά σας! Εγώ φέρνω είμαι η άνοιξη! Και φτερουγίζω σε
κόσμους μακρινούς! Καλοί μου δημοσιογράφοι, θα έρθετε ένα ταξίδι μαζί μου…
Χελιδόνι 2: Α, να σου πω, είμαι και εγώ εδώ! Μην με ξεχνάς… σε κόσμους
μακρινούς λέει… μέχρι την Φλώρινα θα τους πάμε τους ανθρώπους!
Δημοσιογράφος 1: Μέχρι πού;
Άνοιξη: Η ευχή σας πραγματοποιήθηκε! Θα πάμε ένα ταξίδι στο σχολείο σας, το 6ο
Δημοτικό! Θα μάθετε ό,τι θέλετε για τα «Φτερουγίσματα» και μετά θα έχετε το
άρθρο και το ρεπορτάζ!
Δημοσιογράφος 2: Όνειρο βλέπουμε;
Χελιδόνι 2: Δεν είναι όνειρο, είναι μία αληθινή ιστορία! Ελάτε μαζί μας! Έχετε καλή
καρδιά όλοι! Εμείς δεν πάμε σε όποιον και όποιον!

Άνοιξη: Μόνο σε αυτούς που έχουν την παιδική αθωότητα στην ψυχούλα τους! Για
ελάτε… και παρακολουθείστε προσεκτικά!
Αφηγητής 1: 1986: Βρισκόμαστε στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας και στο
γραφείο του Διευθυντή κάτι συμβαίνει! Ο κύριος Απόστολος έχει βυθιστεί σε
σκέψεις…
Απόστολος Τσιουμήτας: Χμ… πολλά νομοσχέδια, πολλά χαρτιά! Α να και κάτι
ενδιαφέρον… Δημιουργία σχολικού συνεταιρισμού, κήπος και σχολική εφημερίδα!
Αυτό είναι! Σχολική εφημερίδα! Υπέροχη ιδέα! Τα παιδιά θα έχουν την δική τους
φωνή! Θα γίνουν μικροί δημοσιογράφοι! Ναι, ναι… Θα ερευνούν και θα μας φέρνουν
ειδήσεις και νέες γνώσεις! Θα εκφράζονται, θα μάθουν ιστορία! Θα δείχνουν τις
σκέψεις τους! Πρέπει να το ξεκινήσω. Άλλωστε, για αυτό έγινα δάσκαλος, αγαπώ τα
παιδιά. Οι μαθητές, ξέρετε, έχουν έναν δικό τους τρόπο να μας διδάσκουν και αυτοί!
Μας διδάσκουν την αισιοδοξία, την αγάπη, την αθωότητα, την ελπίδα! Ας γίνει αυτή
η εφημερίδα το μέσο αυτής της διδασκαλίας! Ας μην ξεχνάμε ότι οι μαθητές πρέπει
να γνωρίσουν την αλήθεια. Και μόνο αν ψάχνουν οι ίδιοι θα τα καταφέρουν. Πόσα
πράγματα θα κερδίσουν από την εφημερίδα! Θα το κάνω, δεν θα φοβηθώ καθόλου!
Τα παιδιά μας πρέπει να ανοίξουν τα φτερά τους, να κάνουν τα «Φτερουγίσματά
τους»! Έτσι, θα ονομάσουμε και την εφημερίδα! «Φτερουγίσματα». Πρώτα, όμως
πρέπει να ρωτήσω τους μαθητές και τους δασκάλους του σχολείου και μόνο αν
θέλουν θα γίνει πραγματικότητα αυτή η ιδέα!
Αφηγητής 2: Και πράγματι ο κύριος Απόστολος δεν έχασε ευκαιρία, ρώτησε ευθύς
αμέσως. Ο αρχικός δισταγμός ήταν φανερός. Μια καινούργια ιδέα, πάντα προκαλεί
συναισθήματα σκέψης… Όμως, αυτός ο δισταγμός χάθηκε! Όταν ο διευθυντής είδε
την σιωπή ξαναρώτησε: «Είστε, μωρέ;». Και δεν μπορούσε να μην τους παρασύρει
στον ενθουσιασμό του και δεν μπορούσε να μην τους κάνει να συμφωνήσουν, αφού
και εκείνοι μαθητές και δάσκαλοι μοιράζονταν την ίδια λαχτάρα για δουλειά και
μάθηση με εκείνον.
Αφηγητής 1: Λίγα λόγια για τον ιδρυτή της εφημερίδας, Απόστολο Τσιουμήτα: Ο
Απόστολος Τσιουμήτας ήταν ο εμπνευστής και ο ιδρυτής της εφημερίδας
«Φτερουγίσματα». Το όνειρό του να γίνει δάσκαλος πραγματοποιήθηκε το 1961 όταν
πέτυχε στην Παιδαγωγική Ακαδημία της Φλώρινας από όπου αποφοίτησε με Άριστα.
Ο πρώτος του διορισμός έγινε το 1965 στο χωριό Ψαράδες της Φλώρινας.
Παντρεύτηκε την Μαρία Δαμιανίδου, επίσης, εκπαιδευτικό εκείνη την περίοδο, με
την οποία απέκτησε τρία παιδιά. Αφού υπηρέτησε σε διάφορα χωριά του Νομού
Φλώρινας, τελευταία έφτασε και στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας (νυν 6ο
Δημοτικό), όπου διετέλεσε Διευθυντής για πολλά χρόνια. Η συμβολή του στην
ίδρυση του Σχολικού Συνεταιρισμού Φτερουγίσματα και της ομώνυμης εφημερίδας
ήταν καθοριστική. Τιμήθηκε με εύθυμο μνεία από υπουργούς και με το βραβείο
«Κουράνη» της Ακαδημίας Αθηνών. Ήταν μέλος πολλών συλλόγων, είχε όραμα,
πίστη και λάτρευε τον τόπο που τον γέννησε την Φλώρινα που είχε πάντα στην
καρδιά του. Η δημοσιογραφία ήταν μεράκι του ίσως για αυτό παρακινήθηκε να
δημιουργήσει τα «Φτερουγίσματα». Από το 1968 συνεργάστηκε ως δημοσιογράφος

με εφημερίδες. Το 1991 εξέδωσε την δική του εφημερίδα «Η Ώρα της Αλήθειας», για
την οποία εργάστηκε με αγάπη μέχρι να κλείσει τα μάτια του τον Αύγουστο του 2003
σε ηλικία 61 ετών και αφού είχε ήδη ολοκληρώσει την συγγραφή τριών βιβλίων που
αφορούσαν το χωριό «Ψαράδες» στο οποίο πρωτοδιορίστηκε.
Χελιδόνι 2: Κοιτάξτε, πιο καλά! Έρχονται παιδιά και δάσκαλοι….
Αφηγητής 2: Πράγματι, ο Απόστολος Τσιουμήτας έβαλε τα γερά θεμέλια, αλλά
υπήρχαν άξιοι συνεχιστές που αγάπησαν και πρόσφεραν στην εφημερίδα πάρα
πολλά. Οι καλοί μας δημοσιογράφοι έτριβαν τα μάτια τους… 30 χρόνια ιστορίας και
προσφοράς! 30 χρόνια μία σχολική εφημερίδα! Δεν ήταν δα και καμιά ασήμαντη
είδηση!
Φ: Το 1986 με πρωτοβουλία του Αποστόλου Τσιουμήτα ιδρύεται ο σχολικός
συνεταιρισμός «Φτερουγίσματα» και ξεκινά η έκδοση της ομώνυμης εφημερίδας. Το
πρώτο της φύλλο τυπώνεται τον Οκτώβριο του 1986. Οι μαθητές έγραφαν τα άρθρα
τους στο χέρι και τα παρέδιδαν στο δάσκαλο τους ή απευθείας στον υπεύθυνο
δάσκαλο για την εφημερίδα. Εκείνος διόρθωνε τα κείμενά τους και τα έγραφε είτε
στη γραφομηχανή είτε στο χέρι, και έτσι προχωρούσε την έκδοση.
Τ: Τα φύλλα έβγαιναν κάθε μήνα τα πρώτα χρόνια. Έπειτα, η εφημερίδα εκδιδόταν
κάθε δίμηνο ή τρίμηνο και η μορφή της αλλάζει. Στην αρχή την συναντούμε σε δύο
χρώματα μαύρο και μπλε, και έπειτα και σε άλλα χρώματα. Σήμερα, η εφημερίδα
κυκλοφορεί πιο αραιά, ίσως και δύο φορές το χρόνο αλλά είναι συγκεντρωτική.
Ε: Αφού οι δάσκαλοι δαχτυλογραφούσαν τα κείμενα, τα παρέδιδαν στο τυπογραφείο,
και γινόταν η εκτύπωσή της εφημερίδας και ξεκινούσε η κυκλοφορεία της. Η
τυπογραφία, εργασία και τέχνη μαζί, αγκάλιασε τα Φτερουγίσματα και αξίζει να
αναφέρουμε τα ονόματα των τυπογράφων της εφημερίδας. Ο πρώτος χρονικά ήταν ο
κ. Αριστείδου, ενώ τον τελευταίο καιρό έχει αναλάβει την τύπωση της εφημερίδας το
τυπογραφείου του κ. Παπακοσμά.
Ρ: Τα θέματα της εφημερίδας μας πολλά και ποικίλα. Η εφημερίδα μας πλησίαζε
αυτές των μεγάλων. Γράφαμε για:


Εθνικές γιορτές



Θρησκευτικές γιορτές- γιορτές του μήνα



Η πόλη της Φλώρινας



Ζωή στο σχολείο



Επίκαιρα θέματα



Ειδήσεις



Αφιερώματα στη Unicef



Περιβάλλον



Ιστορία του τόπου μας



Σπαζοκεφαλιές: Σταυρόλεξα, Ανέκδοτα, Κρυπτόλεξα, Ακροστοιχίδες



Ποιήματα



Αθλητικές ειδήσεις

Ο: Η εφημερίδα μας με τον χρόνο εμπλουτίστηκε. Άρχισαν να γράφουν και οι
δάσκαλοι περισσότερο. Οι τάξεις παρουσιάζονταν, το ολοήμερο είχε δική του σελίδα.
Και μάλιστα ξεκινήσαμε δειλά δειλά να γράφουμε και άρθρα στα Αγγλικά, και
κάποια και στην δεύτερη ξένη γλώσσα που είχαμε, Γερμανικά ή Γαλλικά.
Υ: Τα «Φτερουγίσματα» πέταξαν παντού! Και ποιος δεν τα διάβαζε; Όχι, μόνο οι
μαθητές και οι δάσκαλοι του σχολείου! Τα αγάπησαν και οι γονείς μας, αλλά και
άλλοι μαθητές, δάσκαλοι και γονείς από άλλα σχολεία. Τα διάβασε ο δήμαρχος, ο
νομάρχης και ο περιφερειάρχης. Τα διάβασαν πρωθυπουργοί και υπουργοί Παιδείας,
μέχρι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τα στείλαμε στον Πατριάρχη, αλλά και στην
Γερμανία και την Αυστραλία.
Γ: Η εφημερίδα μας βραβεύτηκε πολλές φορές! Για να τις θυμηθούμε:


1989, 1997: Έπαινος για την διάδοση των αρχών του συνεργατισμού,
Αγροτική Τράπεζα



1991: Έπαινος για την πολιτιστική και πνευματική προσφορά, Ροταριανοί
όμιλοι Θεσσαλονίκη.



1992: Βραβείο για την οικονομική και κοινωνική δράση. ΠΑ. ΣΕ. ΓΕ. Σ.



2002: Έπαινος για την ευαισθησία σε θέματα περιβάλλοντος. Ίδρυμα
Προαγωγής δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασιλείου Μπότση.



2006: Βραβείο για την προσφορά στην ενημέρωση της Φλώρινας.
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας.

Ι: Ο σχολικός συνεταιρισμός ήταν ένα συλλογικό όργανο των μαθητών και των
εκπαιδευτικών. Κάθε χρόνο γίνονταν εκλογές στις τρεις μεγάλες τάξεις, Τετάρτη,
Πέμπτη, Έκτη και εκλέγονταν αντιπρόσωποι. Αυτοί προέρχονταν και από τις τρείς
τάξεις. Ο συνεταιρισμός αποτελείται από το εποπτικό συμβούλιο, το διοικητικό
συμβούλιο και την δημοσιογραφική ομάδα. Επίσης, έχουμε τον συντονιστή δάσκαλο,
εκπρόσωπο του συλλόγου των δασκάλων και εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων στα
μέλη. Ο συνεταιρισμός αναλαμβάνει ανάμεσα και σε άλλες δραστηριότητες την
έκδοση της εφημερίδας. Η δημοσιογραφική ομάδα συγκεντρώνει το υλικό και το
παραδίδει στους συντονιστές δασκάλους. Η προσφορά όμως και του συλλόγου
γονέων και κηδεμόνων ήταν και είναι πολύ σημαντική.
Σ: Πολλά παιδιά, σαν και εμένα διετέλεσαν πρόεδροι του συνεταιρισμού. Η ευθύνη
είναι μεγάλη αλλά η χαρά όταν έρχεται η δουλειά μας σε πέρας είναι απερίγραπτη.
Συνεργαζόμαστε με τους δασκάλους και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που μας
ωριμάζουν. Αξίζει εδώ να ακούσουμε τα ονόματα των προέδρων μαθητών:
Έτος

Όνομα

1987-1988

Σιάπας Παύλος

1988-1989

Τσιουμήτας Γαβρίηλ

1989-1990

Λαδόπουλος Ηλίας

1990-1991

Σαπαλίδης Ανδρέας

1991-1992

Βίτκας Γεώργιος

1992-1993

Βίτκας Γεώργιος

1993-1994

Γεωργοπούλου Σοφία

1994-1995

Μάρκου Βασιλική

1995-1996

Πανάς Δημήτριος

1996-1997

Ευφραιμίδης Αλέξανδρος

1997-1998

Ηλιάδης Δημήτριος

1998-1999

Γιαβρούτα Βασιλεία

1999-2000

Αραβιάδης Ρωμανός

2000-2001

Δούμτσης Νικόλαος

2001-2002

Γκουνταμάνης Ιωάννης

2002-2003

Αραβιάδη Ιωάννα

2003-2004

Βόσδου Βασίλειος

2004-2005

Πολατίδης Ιωάννης

2005-2006

Μανούρη Πολυξένη

2006-2007

Βόσδου Αλέξανδρος

2007-2008

Παπαγιάννης Ηλίας

2008-2009

Παπαγιάννης Ζήσης

2009-2010

Μαρκόπουλος Πλάτωνας

2010-2011

Γκούλος Βασίλειος

2011-2012

Γαζέας Θεόδωρος

2012-2013

Αραβιάδης Ορέστης

2013-2014

Καραγιάννη Ηλιάνα

2014-2015

Οικονόμου Φιλόθεος

2015-2016

Γκούλου Μελπομένη

Μ: Χωρίς όμως, τους αγαπημένους μας δασκάλους δεν θα μπορούσαμε να έχουμε
αυτήν την επιτυχία. Εκείνοι δουλεύοντας αδιάκοπα και αψηφώντας την κούραση
έγιναν καθοδηγητές μας στο έργο της εφημερίδας. Οι υπεύθυνοι δάσκαλοι του
Συνεταιρισμού:
Έτος

Όνομα

1986-1996

Τσιουμήτας Απόστολος

1996-1998

Παπαναστασίου Στέφανος

1998-1999

Θωμάς Κωνσταντίνος

1999-2002

Τσούλης Θωμάς

2002-2004

Λυγούρας Γεώργιος

2004-2005

Μαραντζής Νικόλαος

2005-2007

Λυγούρας Γεώργιος

2007-2009

Φωτιάδης Κωνσταντίνος

2009-2011

Νάνος Παύλος

2011-2015

Φωτιάδης Κωνσταντίνος

2015-2016

Βαμβακούσης Εμμανουήλ

Α: Μας γέμισες χαρά μέσα από τα κείμενά σου
Που έγραψαν με αγάπη όλα τα παιδιά σου
Εσύ μας ταξίδεψες
Μας έδωσες ελπίδα
30 χρόνια έγινες της Φλώρινας αχτίδα
Μέσα από εσένα μάθαμε
Αγάπη τι σημαίνει
Για αυτό και η εικόνα σου
Στη μνήμη μας θα μένει!
Τ: Χελιδόνια, περιστέρια και όλα τα μικρά πουλιά
Φέρνουνε στα δικά μας χέρια λούλουδα χρωματιστά
Για εσένα, εφημερίδα, που είσαι πάντα στην καρδιά
Με συγκίνηση σου λέμε, χρόνια, χρόνια σου πολλά!!!
Α: Τέλος, διαλέξαμε να σας διαβάσουμε κάποιες ευχές που μας έστειλαν παλιοί
πρωταγωνιστές των «Φτερουγισμάτων».

Αισθάνομαι πραγματική τιμή και συγκίνηση, που μετά από τόσα χρόνια
"αρθρογραφώ" ξανά για τα "Φτερουγίσματα".
Εύχομαι μέσα από την ψυχή μου, η γλυκιά μας εφημερίδα να συνεχίσει να υπάρχει
για πολλά-πολλά χρόνια και να φιλοξενεί, όμορφες,αγνές παιδικές σκέψεις.
Αισθάνομαι περήφανος που υπήρξα μαθητής αυτού του σχολείου κι έστω λίγες φορές
έγραψα αυτά που σκεφτόμουν ως παιδάκι.
Επί της ευκαιρίας ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δασκάλους μου, για τα όσα κέρδισα
από αυτούς!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΑΡΙΚΑ
Πέρασαν 30 χρόνια κυκλοφορίας των φτερουγισμάτων. Μιας εφημερίδας της οποίας
ψυχή ήταν ο αείμνηστος δάσκαλος μου κύριος Απόστολος Τσιουμήτας. Είχα την
τύχη να συμμετέχω με άρθρα μου τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας της το 1986-1987
ως μαθήτρια της Στ τάξης.
Το ίδιο και τα παιδιά μου τα τελευταία χρόνια. Εύχομαι από καρδιάς τα
Φτερουγισματα να συνεχίσουν να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της μαθητικής
κοινότητας και όχι μόνο.
Με εκτίμηση και απέραντη νοσταλγία
Παρουσίαση project:
Μαθητής 1: Καλημέρα σας, όμορφη η ιστορία μας! Δεν νομίζετε; Μόνο που εμείς
για το ταξίδι μας στο παρελθόν χρησιμοποιήσαμε άλλον τρόπο. Γίναμε μικροί
δημοσιογράφοι και μικροί ερευνητές και προσπαθήσαμε να γράψουμε την ιστορία
της εφημερίδας.
Μαθητής 2: Αυτό δεν ήταν εύκολο, μας καθοδήγησε όμως η δασκάλα μας. Για να
μάθει κανείς για το παρελθόν πρέπει να βρει τα στοιχεία του στο παρόν. Έτσι, πρώτα
διαβάσαμε και είδαμε φύλλα της εφημερίδας από τα πρώτα χρόνια έκδοσης μέχρι
τώρα. Εντοπίσαμε τις διαφορές στην εκτύπωση, στα θέματα, στην μορφή. Έπειτα,
βγάλαμε τα συμπεράσματά μας. Δεν αρκούσε όμως, μόνο αυτό.
Μαθητής 3: Οι δημοσιογράφοι για να μάθουν παίρνουν συνέντευξη από διάφορα
πρόσωπα, σημαντικά που γνωρίζουν πολλά για το θέμα που μελετούν. Έτσι, και εμείς
αφού ετοιμάσαμε ερωτήσεις που θα μας βοηθούσαν να ερευνήσουμε, συναντήσαμε
μία παλιά δασκάλα του σχολείου μας, την κ. Δαμιανίδου- Τσιουμήτα Μαρία, που μας
μίλησε για τα πρώτα χρόνια και για τον ιδρυτή της εφημερίδας. Έπειτα, μιλήσαμε με
τον κύριο Διευθυντή τον κύριο Γιώργο Λυγούρα, που για πολλά χρόνια προσέφερε
στα «Φτερουγίσματα» και μας έδωσε πολλές πληροφορίες για την έκδοση και την
κυκλοφορία της εφημερίδας. Από εκείνον μάθαμε και για τις βραβεύσεις.
Μαθητής 1: Μας επισκέφτηκαν όμως και τρεις παλιές μαθήτριες, γιατί πώς θα
μπορούσαμε να μάθουμε για τα Φτερουγίσματα αν δεν ρωτούσαμε τους ίδιους τους
συγγραφείς! Η Ελευθερίου Χρυσούλα, η Τσιουμήτα Χριστιάνα και η Τσουκαλά
Βάσια μας περιέγραψαν τα συναισθήματά τους κάθε φορά που έγραφαν στην

εφημερίδα και μας μίλησαν για τις αναμνήσεις τους. Ακόμη, στείλαμε μία
πρόσκληση στα μέσα ενημέρωσης της Φλώρινας και καλούσαμε όλους όσοι
συμμετέχουν στα Φτερουγίσματα να μας στείλουν τις ευχές τους!
Μαθητής 2: Μα και άλλη συνέντευξη πήραμε από εκπαιδευτικούς αυτή την φορά. Ο
κύριος Φωτιάδης Κώστας μας μίλησε για το συνεταιρισμό και τα καθήκοντά του.
Μας είπε για τα συναισθήματά του που τόσα χρόνια ήταν υπεύθυνος για τα
Φτερουγίσματα. Η κυρία Μαρία Τρακόλη μας συγκίνησε με τις αναμνήσεις και την
θέρμη της όταν μιλούσε για την εφημερίδα. Μας είπε για τα θέματα και για το πόσο
σημαντικό είναι διαβάζουμε και να γράφουμε δικά μας άρθρα. Η κυρία Βάσω
Βογδανίδου μας είπε πόσο πολύ προσπαθούσαν οι δάσκαλοι να πετύχουν την
ποικιλία των θεμάτων στην εφημερίδα. Μας μίλησε για το πόσο σημαντικό είναι όταν
γράφουμε τις σκέψεις μας, γιατί κάνουμε και τους δασκάλους μας έτσι να σκέφονται.
Μαθητής 3: Τέλος, επισκεφτήκαμε το τυπογραφείο του κύριου Παπακοσμά, ο
οποίος μας μίλησε για την τέχνη της τυπογραφίας, για το πόσο δύσκολη αλλά και
σημαντική είναι η δουλειά αυτή. Μας έδειξε τις γραμματοσειρές, το κόψιμο του
χαρτιού και το πώς τυπώνονται τα γράμματα πάνω στο χαρτί. Μας είπε ότι ο νέος
τρόπος γίνεται μέσα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έδειξε να έχει χαρά και
αγωνία για το καινούργιο φύλλο της εφημερίδας και μέσα από αυτήν την συνάντηση
μάθαμε πολλά για τον τρόπο με τον οποίο τυπώνεται μία εφημερίδα και
παρακολουθήσαμε την διαδικασία παραγωγής.
Όλα αυτά τα στοιχεία τα
χρησιμοποιήσαμε για να φτιάξουμε το επετειακό φύλλο των 30 χρόνων που σας
παρουσιάζουμε σήμερα! Ευχαριστούμε όσοι μας βοήθησαν! Μας συγχωρείτε αν σας
κουράσαμε! Η εφημερίδα για εμάς είναι το στολίδι του σχολείου μας και θα την
κουβαλάμε πάντα στην καρδιά μας!
Ελάτε, παιδιά!

Συνέντευξη μαθητών για την αξιολόγηση της διδακτικής
παρέμβασης
-Θέλω να μου πει κάποιος αν θυμάται τι κάναμε μέχρι τώρα.
-Κάναμε συνεντεύξεις, μιλήσαμε για την εφημερίδα. Πήγαμε στο τυπογραφείο.
- Είδαμε πώς τυπώνονται οι εφημερίδες και πώς κόβεται το χαρτί.
- Από ποιους πήραμε συνεντεύξεις;
- Από παλιές μαθήτριες του σχολείου, από το διευθυντή, από την κ. Μαρία, από
δασκάλους, την κ. Μαρία Τρακόλη, τον κ. Κώστα, την κ. Βάσω.
- Θέλω κάποιος να μου πει μέσα από όλα αυτά τι ψάχναμε να βρούμε;
- Την ιστορία της εφημερίδας, ψάχναμε κυρία.
- Και όλα αυτά που κάναμε, τα στοιχεία που ψάξαμε μας βοήθησαν να μάθουμε κάτι
για την εφημερίδα;

- Μας βοήθησαν. Μάθαμε αρκετά πράγματα και για το παρελθόν της εφημερίδας,
όταν δεν ήμασταν εμείς στο σχολείο, πώς ιδρύθηκε και πώς έγινε και δούλευαν τα
παιδιά και οι δάσκαλοι και ο διευθυντής.
- Θέλω κάποιος να μου πει, πώς φάνηκε που πήραμε συνεντεύξεις και που ψάξαμε,
πώς σας φάνηκε αυτό;
- Ήταν πολύ ωραία, ήταν η πρώτη φορά που το κάναμε αυτό και εμένα μου άρεσε
πολύ.
- Πιστεύετε ότι προσπαθήσαμε να δουλέψουμε ομαδικά, όσο μπορέσαμε, αυτό ήταν
καλό;
- Ήταν διασκεδαστικό!
- Ήταν καλό που προσπαθήσαμε να δουλέψουμε μαζί. Ήταν πολύ καλό, επειδή κάθε
ομάδα είχε κάποια πράγματα, δικά της αρχεία, για αυτό έπρεπε να είναι και κάποιος
υπεύθυνος για να τα κάνει, να τα κρατάει και έτσι γίναμε και πιο υπεύθυνοι.
- Τι σας έμεινε από το τυπογραφείο;
- Μου έμειναν τα υλικά που έφτιαχνε τα γράμματα.
-Πίστευα ότι ήταν πιο εύκολο αυτό που έκαναν, αλλά ήταν πιο δύσκολο τελικά.
- Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν η εργασία με την οποία ο τυπογράφος
τα έφτιαχνε αυτά, που έπαιρνε τα γράμματα, τα έβαζε το ένα δίπλα στο άλλο
-Τελικά το να φτιάξουμε μία σχολική εφημερίδα είναι εύκολο; Αυτό που έκαναν εδώ
τόσα χρόνια οι συμμαθητές σας ήταν εύκολο;
- Όχι, γιατί ήθελε να γράφουν όλα τα παιδιά και κάποια δυσκολευόντουσαν και για
να τυπωθεί η εφημερίδα ήθελε πολύ χρόνο.
- Είχε μια διαδικασία, ήθελε να κάνουμε πολλές συνεντεύξεις, πολλά ερωτήματα για
να μαζέψουμε το υλικό, αλλά ήταν ωραία.
- Τώρα πώς νιώθετε που θα δημοσιευτούν τα δικά σας κείμενα στο φύλλο των
τριάντα χρόνων;
- Τέλεια!
- Στην ουσία κλείνουμε εμείς τη χρονιά και μάθαμε για την εφημερίδα που υπήρχε,
για όλη την πορεία των τριάντα χρόνων και είναι πολύ ωραίο.
- Πόσο χρόνο αφιερώσατε για τα κείμενά σας;
- Αφιερώσαμε αρκετό χρόνο, αλλά επειδή η δουλειά μας ήταν μοιρασμένη, είχαμε ο
καθένας από κάτι και είχαν κάποιοι λιγότερο.
- Πώς νιώθετε που γίνατε λίγο μικροί δημοσιογράφοι και εσείς σε αυτό που κάναμε;
- Μας άρεσε πάρα πολύ αυτή η διαδικασία που πήραμε τόσες συνεντεύξεις, που
μάθαμε πολλά πράγματα.

- Εγώ νιώθω χαρά, γιατί κάναμε αρκετά πράγματα και κάποιοι παλιοί συμμαθητές θα
το δουν αυτό και θα χαρούν.
- Εσείς, παιδιά, λίγο που γίναμε σαν μικροί δημοσιογράφοι, αυτό σας βοήθησε να
καταλάβετε πώς δουλεύει ένας δημοσιογράφος; Αυτή η δουλειά που κάναμε σας
βοήθησε;
- Ναι
- Κάναμε ωραία πράγματα, φτιάξαμε την επετειακή εφημερίδα, πήραμε συνεντεύξεις.
- Με λίγα λόγια για να ψάξουμε στο παρελθόν ενός εγγράφου, για να βρούμε την
ιστορία ενός πράγματος, όπως κάνουν οι δημοσιογράφοι ή οι ερευνητές ή οι
ιστορικοί, θυμάστε με τη σειρά τι κάναμε;
-Ετοιμάζαμε τις ερωτήσεις.
- Είδαμε παλιά φύλλα της εφημερίδας.
- Μετά συγκεντρώσαμε τις πληροφορίες και γράψαμε τα άρθρα μας.
- Τι άλλο έχετε να μου πείτε για αυτό που κάναμε; Η εφημερίδα είναι έτοιμη με τα
ονόματά σας!
- Κυρία, εγώ νιώθω χαρά!
- Ήταν πολύ όμορφο που ασχοληθήκαμε εμείς με την εφημερίδα, ήταν πιο ωραία,
γιατί παλιά απλά εμείς δίναμε και τα έκαναν όλα οι υπόλοιποι. Ήταν σαν έτοιμη
τροφή, ενώ τώρα εργαστήκαμε όλοι.
- Χαιρόμαστε πολύ!
Συνέντευξη με στόχο την αξιολόγηση της παρέμβασης από τον εκπαιδευτικό της
τάξης και υπεύθυνο του σχολικού συνεταιρισμού, κ. Βαμβακούση Εμμανουήλ.

-Θεωρείτε ότι η διδακτική παρέμβαση αυτή άξιζε τον κόπο, είχε παιδαγωγικό νόημα
για τους μαθητές;
-Ήταν μία απαραίτητη διαδικασία, καθώς η εφημερίδα αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές
είναι κομμάτι της ιστορίας του σχολείου. Ήταν πολύ σημαντικό να ερευνήσουν οι
μαθητές τι συνέβη στο παρελθόν στο σχολείο, τι γινόταν με την εφημερίδα τα
προηγούμενα χρόνια. Πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα βίωσαν ό,τι
περισσότερο μπορούσαν και έγιναν ένα με την ιστορία του σχολείου τους, πράγμα
που ενισχύει την κοινωνικοποίηση μέσω του σχολείου και άλλωστε όπως είπα είναι
και αυτοί μέρος της ιστορίας.
-Πιστεύετε ότι οι στόχοι που είχε το πρόγραμμα να φτιάξουν τα παιδιά το επετειακό
φύλλο να ψάξουν για την ιστορία της εφημερίδας, είναι εφικτοί, δηλαδή μπορούσαν
τα παιδιά να τους πετύχουν και αν μπορούσαν, τους πέτυχαν;
-Ναι, τα παιδιά είναι μεγάλα, είναι στην τελευταία τάξη του σχολείου, τελειώνουν
κιόλας φέτος. Έχουν, νομίζω, την ηλικία να ανταπεξέλθουν σε μία τέτοια ενέργεια,
αλλά καθοριστικός ρόλος ήταν και ο καθοδηγητής που θα μπορούσε να τους
κατευθύνει να τους δώσει τα στοιχεία εκείνα που θα τα βοηθούσαν να περπατήσουν

στο πρόγραμμα. Και νομίζω ότι τα κατάφεραν πολύ καλά, γιατί το αποτέλεσμα που
είδαμε στο τέλος, δείχνει ότι τα παιδιά και βίωσαν όλο αυτό το πρόγραμμα, τη
γιορτούλα του επετειακού τεύχους και μπήκαν στην ιστορία όπως είπα και
κατανόησαν τη σημασία αυτής της εφημερίδας και τον λόγο για τον οποίο υπήρχε
στο σχολείο.
-Όσον αφορά την ομαδική εργασία, δούλεψαν σε ομάδες, βέβαια υπάρχουν και
εμπόδια, είδατε εσείς ότι κατάφεραν έστω σε αρχικό στάδιο να συνεργάζονται και να
μπορούν να βγάζουν κάποιο αποτέλεσμα;
-Ναι, βοήθησε αυτή η συνεργασία γιατί ήταν δραστηριότητες που έπρεπε τα παιδιά
να συνυπάρξουν, να ανταλλάξουν διάφορες απόψεις, να συνεργαστούν και να μας
δώσουν αυτό το αποτέλεσμα που μας έδωσαν. Ναι, νομίζω το όλο πρόγραμμα ήταν
τέτοιο που τα εξανάγκασε να το δουν συνεργατικά και να δράσουν ανάλογα.
-Από τα κείμενα των παιδιών στην εφημερίδα είστε ικανοποιημένος;
-Ναι, είμαι ικανοποιημένος, γιατί τα παιδιά φαίνεται ότι μπήκαν στο νόημα όλης
αυτής της διαδικασίας και επηρεάστηκαν και συναισθηματικά από το όλο πρόγραμμα
και έχοντας τη γνώση του ιστορικού της εφημερίδας μπόρεσαν και αυτά να κάνουν
κάτι και σαν φυσική συνέχεια αλλά και να συνειδητοποιήσουν κυρίως το ότι είναι και
αυτά κομμάτι αυτής της ιστορίας και θέλησαν να είναι συνεχιστές σε αυτή τη φάση
και το είδαν πολύ θετικά το ότι ήταν οι επιλεγμένοι να κάνουν αυτό το τεύχος.
-Το αποτέλεσμα των φύλλων, η εφημερίδα, και η παρουσίαση στη γιορτή σας άφησε
ικανοποιημένο;
-Ναι, νομίζω άφησε ικανοποιημένο και εμένα και τον πολύ κόσμο που ήταν παρών
και ακούστηκαν διάφορες τόσο καλές και θετικές κριτικές, γιατί τόσο το φύλλο όπως
παρουσιάζεται έχει μια πληρότητα, έχει μια αρτιότητα και σαν επετειακό φύλλο
καλύπτει μέσα και ιστορικά και συναισθηματικά και την καθημερινότητα του
σήμερα, έχει γίνει ένα πολύ ωραίο δέσιμο και αυτό σαν φύλλο μαζί με την
παρουσίαση που έγινε, η οποία ήταν μία ιστορική αναδρομή με βιωματικό τρόπο,
έγινε έτσι ένα θεατρικό, ένα δρώμενο μας ζωντάνεψε ουσιαστικά στο ξεκίνημα της
μέρας. Και όλο αυτό έδεσε ένα όμορφο σύνολο που νομίζω ότι θα μείνει εδώ στη
μνήμη των γονέων.
-Κάποια σχόλια που έκαναν τα παιδιά χωρίς τη δική μου παρουσία στην τάξη. Τι
έλεγαν όταν συζητούσαν για το πρόγραμμα;
-Μου έκανε εντύπωση ότι μερικά από τα παιδιά όταν κλείσαμε εδώ την επόμενη μέρα
και συζητούσαμε για τα σημαντικά του έτους, κάναμε μία αποτίμηση έτσι των
εντυπώσεων και γενικά όλων των βιωματικών καταστάσεων που έζησαν τα παιδιά,
κάποια από αυτά είχαν να πουν μεταξύ των άλλων ότι το σημαντικό αυτής της
χρονιάς ήταν η ενασχόλησή μας με το πρόγραμμα αυτό, τα «Φτερουγίσματα», το
οποίο τους έδωσε τη δυνατότητα είπαμε να στήσουν μία εφημερίδα και να
πλασαριστούν, ας το πω έτσι, στην βιτρίνα της ιστορίας του σχολείου και της
εφημερίδας.

-Τα παιδιά όπως είδατε και στο τυπογραφείο και στις διάφορες δράσεις, ήρθαν έστω
και λίγο σε επαφή με τη διαδικασία της δημοσιογραφικής έρευνας;
-Ναι, ήταν μια ευκαιρία να πλησιάσουν το χώρο αυτό και να πάρουν εμπειρίες,
φαντάζομαι είναι οι πρώτες τους εμπειρίες, για το πώς λειτουργούσε ιστορικά η
έκδοση μιας εφημερίδας σε τοπικό επίπεδο, αφού πήγαμε σε τοπικό τυπογραφείο,
αλλά και η όλη διαδικασία μετά που ασχολήθηκαν με τις συνεντεύξεις που έκαναν,
τη δημοσιογραφική έρευνα και μπήκαν λίγο στο νόημα του πώς θα φτιαχτεί ένα
φύλλο, και πόσος κόπος χρειάζεται και πόσο συντονισμός και πόσο μεράκι για να
βγει αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είχαν ένα ενδιαφέρον σε αυτό το κομμάτι αλλά
και τους ικανοποίησε το αποτέλεσμα.
Συνέντευξη με σκοπό την αξιολόγηση της παρέμβασης από τον διευθυντή του
σχολείου, κ. Λυγούρα Γεώργιο.

-Παρακολουθώντας όλο το πρόγραμμα, θεωρείται ότι άξιζε τον κόπο οι μαθητές να
ασχοληθούν με τη δημιουργία του επετειακού τεύχους και την αναζήτηση της
ιστορίας των «Φτερουγισμάτων»;
-Ναι, φυσικά άξιζε τον κόπο, γιατί η εφημερίδα είναι κομμάτι του σχολείου και της
ιστορίας του. Μέσα σε αυτήν καταγράφεται η σχολική ζωή του 6ου Δημοτικού και με
την εργασία αυτή των παιδιών είναι σαν να γίνεται ξανά ένα νέο ξεκίνημα για τα
«Φτερουγίσματα». Η εφημερίδα και το πρόγραμμα αυτό έδωσε κίνητρο στους
μαθητές να ερευνήσουν αλλά και να γράψουν άρθρα, να ασχοληθούν σε βάθος με
αυτήν. Αυτό σημαίνει ότι το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα και γνώση, αλλά
περιλαμβάνει και κοινωνικοποίηση, είναι ένας ζωντανός οργανισμός.
-Ήταν εφικτοί για τους μαθητές οι στόχοι της διδακτικής παρέμβασης, δηλαδή να
ερευνήσουν και να φτιάξουν το επετειακό φύλλο και αν ναι, οι μαθητές πέτυχαν τους
στόχους;
-Ναι, ήταν εφικτοί, μιλάμε για την Έκτη δημοτικού που ανέκαθεν έχει την ευθύνη της
εφημερίδας, επομένως, μπορούσαν να το κάνουν. Θεωρώ ότι το πρόγραμμα πέτυχε
τους στόχους, γιατί τα παιδιά ενεργοποιήθηκαν σε μία δραστηριότητα που τους άρεσε
και το αποτέλεσμα ήταν πολύ θετικό.
-Εσείς, ως διευθυντής του σχολείου και χρόνια υπεύθυνος του συνεταιρισμού στο
παρελθόν, είστε ευχαριστημένος από το επετειακό φύλλο και την εκδήλωση;
-Είμαι ευχαριστημένος αρκετά, απλώς θα ήθελα η εκδήλωση να γινόταν ξεχωριστά
από το γιορτή λήξης όπως γινόταν και στα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς, όμως,
αυτό δεν ήταν εφικτό να γίνει, καθώς το σχολείο φέτος είχε πολύ φόρτο εργασίας και
δεν προλαβαίναμε να δημιουργήσουμε μια ξεχωριστή εκδήλωση. Παρόλα αυτά το
φύλλο της εφημερίδας είναι τόσο καλό που τα καλύπτει όλα και αυτό είναι που θα
μείνει. Θα επιδιώξουμε να ταξιδέψει παντού.
-Είστε ικανοποιημένος από την εργασία των μαθητών;
-Ναι, είμαι πολύ ικανοποιημένος. Οι μαθητές ευχαριστήθηκαν αυτό που έκαναν, το
καταλάβαινα και εγώ. Τα παιδιά όταν πρόκειται για δραστηριότητες που δεν αφορούν

τα μαθήματα δείχνουν πολύ ενδιαφέρον και ενθουσιασμό. Σε αυτή την περίπτωση
δούλεψαν καλά και φάνηκε να καταλαβαίνουν τη σημασία που είχε για το σχολείο
μας η δημιουργία του επετειακού φύλλου.

Λίγα λόγια για τον ιδρυτή της εφημερίδας
Ο Απόστολος Τσιουμήτας γεννήθηκε το 1942 σε ένα χωριό της Φλώρινας, την
Δροσοπηγή, όμως η οικογένειά του λόγω των γεγονότων της Γερμανικής Κατοχής
και της πυρπόλησης της Δροσοπηγής μετοίκησε στην Φλώρινα. Ο πατέρας του ήταν
οικοδόμος και η μητέρα του ασχολούνταν με τα οικιακά. Ο Απόστολος Τσιουμήτας
από μικρός ήταν καλός μαθητής και αποφοίτησε με εξαιρετική επίδοση από το
Γυμνάσιο, λόγω όμως οικονομικών δυσκολιών της οικογένειας εργάσθηκε για ένα
χρόνο στη Γερμανία, πριν ξεκινήσει τις σπουδές του. Το όνειρό του ήταν να γίνει
δάσκαλος και δεν το εγκατέλειψε. Το όνειρό του πραγματοποιήθηκε όταν το 1961
πέρασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας, από όπου αποφοίτησε με άριστα το
1963. Πρωτοδιορίστηκε δάσκαλος στο χωριό Ψαράδες των Πρεσπών Φλώρινας το
1965, διαλέγοντας έναν σχολικό προορισμό που λίγοι εκπαιδευτικοί θα προτιμούσαν.
Στα χρόνια που επιτέλεσε εκεί ως δάσκαλος αναδείχτηκε δραστήριος. Οι όμορφες
αναμνήσεις του από το Δημοτικό σχολείο των Ψαράδων έγιναν κίνητρο για να
συγγράψει τα τρία βιβλία του με τίτλο «Ψαράδες», όπου μιλά για το χωριό και για τα
πρώτα χρόνια που εργάστηκε ως εκπαιδευτικός εκεί. Το ίδιο διάστημα παντρεύτηκε
την δασκάλα Μαρία Δαμιανίδου με την οποία απέκτησε τρία παιδιά. Στη συνέχεια,
υπηρέτησε σε διάφορα σχολεία του νομού Φλώρινας και τελευταία στο 1ο
Πειραματικό Δημοτικό, στο οποίο έγινε και διευθυντής για πολλά χρόνια. Εκεί
ίδρυσε τον σχολικό συνεταιρισμό «Φτερουγίσματα» και πρωτοστάτησε στην έκδοση
της ομώνυμης εφημερίδας. Ως διευθυντής ήταν εργατικός και τυπικός, ενώ έδινε
μεγάλη έμφαση και στις εξωσχολικές δραστηριότητες του σχολείου. Είχε οράματα
και αγαπούσε την Ελλάδα και την Φλώρινα. Συμμετείχε συχνά με το σχολείο στον
εκκλησιασμό και έδινε σημασία στην οργάνωση των εορτών. Χαρακτηριστική είναι
μια γιορτή που οργάνωσε την 28η Οκτωβρίου και βρήκε πρώην στρατιώτες του
Αλβανικού Μετώπου που μίλησαν στους μαθητές για τις αναμνήσεις τους. Επίσης,
έδινε σημασία και στην τοπική ιστορία, καθώς στην εορτή για την απελευθέρωση της
Φλώρινας έφερνε ανθρώπους να μιλήσουν που έφεραν τον τίτλο του
Μακεδονομάχου. Οργάνωσε εκδρομές ιστορικού και διδακτικού περιεχομένου, όπως
η περιήγηση στα αγάλματα του Μακεδονικού Αγώνα στα χωριά της Φλώρινας που
κατέληγε στην παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στο εκκλησάκι του
Πισοδερίου. Η εκδρομή αυτή καθιερώθηκε τα χρόνια που ήταν διευθυντής και
γινόταν κάθε χρόνο (Συνέντευξη: Τρακόλη Μαρία & Δαμιανίδου- Τσιουμήτα Μαρία,
2016). Ας σημειώσουμε ότι τον ενδιέφερε οι μαθητές να έχουν επαφή με τη φύση, για
αυτό οργάνωσε το σχολικό κήπο και ήταν ο διευθυντής που καθιέρωσε τις σχολικές
εκδρομές στο χιονοδρομικό κέντρο της Φλώρινας Βίγλα. Όσον αφορά την σχολική
εφημερίδα φαίνεται ότι είχε μεράκι γιατί εργάστηκε και ο ίδιος ως δημοσιογράφος,
συνεργαζόμενος αρχικά με άλλες εφημερίδες και έπειτα από το 1991 μέχρι το 2003
εξέδιδε την δική του τοπική εφημερίδα «Η ώρα της αλήθειας», στην οποία έγραφε
μέχρι να κλείσει τα μάτια του. Τιμήθηκε με εύθυμο μνεία από υπουργούς και με το

βραβείο «ΚΟΥΡΑΝΗ» της Ακαδημίας Αθηνών (Εφημερίδα «Τα φτερουγίσματα»,
σ.1, 2007 & Συνεντεύξεις: Τρακόλη Μαρία & Δαμιανίδου- Τσιουμήτα Μαρία, 2016).
Ο Απόστολος Τσιουμήτας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών στις 2 Αυγούστου
2003.
Στόχοι και οράματα του ιδρυτή

Όπως μας περιγράφουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές ο Απόστολος Τσιουμήτας
ήταν ένας πολύ δραστήριος και εργατικός διευθυντής. Είχε αγάπη για τη δουλειά του
και τον ενδιέφερε τα παιδιά να μάθουν όχι μόνο τις γνώσεις από τα βιβλία αλλά να
γνωρίσουν την κοινωνία και τη ζωή. Τον ενδιέφερε και η συμπεριφορά των μαθητών
και ήθελε να τους κάνει άξιους και σκεπτόμενους πολίτες (Συνέντευξη: ΔαμιανίδουΤσιουμήτα Μαρία, 2016). Ήταν ένα ανήσυχο πνεύμα και η δημοσιογραφία, ένας
τομέας που αγαπούσε πολύ, τον ενέπνευσε να δημιουργήσει τη σχολική εφημερίδα
«Φτερουγίσματα» και το μαθητικό συνεταιρισμό. Κίνητρό του αποτέλεσε αυτή η
αγάπη όπως μας αναφέρει ο Λάζαρος Καράντζας και του ενέπνευσε υψηλούς
στόχους, όπως το να μεταλαμπαδεύσει την εμπειρία και τις γνώσεις του για τη
δημοσιογραφία στους μικρούς μαθητές (Συνέντευξη: Λάζαρος Καράντζας, 2016).
Ακόμη, ως κύριο στόχο του είχε να αναδείξει δεξιότητες των μαθητών και πρωτίστως
να καλλιεργήσει το ομαδικό πνεύμα μέσω της συνεργασίας και της υπευθυνότητας.
Ήθελε οι μαθητές να γίνουν οργανωτικοί, να παίρνουν πρωτοβουλίες και τους
παρότρυνε σε δημιουργικές δραστηριότητες όπως η σύνταξη της εφημερίδας
(Συνέντευξη: Λάζαρος Καράντας & Γαβριήλ Τσιουμήτας, 2016). Για τον Απόστολο
Τσιουμήτα ήταν πολύ σημαντικό οι μαθητές να μάθουν να ερευνούν και να μελετούν
και πίστευε πως μέσα από τη δημιουργία της εφημερίδας θα παρακινηθούν να
ψάξουν καινούργια πράγματα, να αντιμετωπίζουν κριτικά τις πηγές πληροφόρησης
και θα έρθουν σε επαφή με τον τρόπο λειτουργίας του τύπου (Συνέντευξη: Τρακόλη
Μαρία, 2016). Για αυτόν το σχολείο έπρεπε να δουλεύει σαν ένα μελίσσι όπου ο
καθένας είχε το ρόλο του, αλλά όλοι μαζί παρήγαγαν ένα μοναδικό αποτέλεσμα
(Συνέντευξη: Δαμιανίδου- Τσιουμήτα Μαρία, 2016). Σύμφωνα με τους μαθητές του
οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό, γιατί όπως φανερώνει η δική μας
έρευνα πρώην μαθητές του σχολείου, παρόντες στις πρώτες εκδόσεις των
«Φτερουγισμάτων» θυμούνται ακόμη εκείνα τα χρόνια, τα άρθρα και την συνεργασία
με τον Τσιουμήτα. Επιπροσθέτως, ας τονίσουμε ότι το όνομα της εφημερίδας ήταν
δική του έμπνευση και φανερώνει τους στόχους να οδηγήσει τους μαθητές να κάνουν
τα πρώτα «φτερουγίσματά» τους στον κόσμο και στην κοινωνία κάτω από την δική
του προστατευτική φτερούγα και καθοδήγηση (Συνέντευξη: Λάζαρος Καράντζας &
Δαμιανίδου Τσιουμήτα Μαρία, 2016).

Εγκύκλιοι - ΣΧΟΛ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: Καταστατικό του Σχολ.
Συνεταιρισμού

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΦΕΚ 1997)
Του Σχολικού Συνεταιρισμού

του ……….ου Δημ. Σχολείου ……….

Άρθρο 1ο

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Ιδρύεται Σχολικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Σχολικός Συνεταιρισμός …..ου Δημ.
Σχολείου ……………………», με έδρα το …………..ο Δημ. Σχολείο ………………….

Ο Συνεταιρισμός ιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.
1566/1985 και της Α.Π Φ.3/1085/Γ1/1456/2.12.1997/Υ.Α (Φ.Ε.Κ
1107/15.12.1997).
Η σφραγίδα του έχει στρογγυλό σχήμα και φέρει κυκλικά τις λέξεις
«Σχολικός Συνεταιρισμός …..ου Δημ. Σχολείου ………….. - έτος
ίδρυσης 20……….».
Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΙ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Σκοποί του Συνεταιρισμού είναι:
1.
Να συμβάλει στη διαπαιδαγώγηση των μαθητών σχετικά με τις αρχές της
αλληλοβοήθειας, της συνεργασίας και της κοινωνικής ευθύνης, στην ανάπτυξη της
ανεξάρτητης σκέψης και δημοκρατικής συνείδησης, καθώς και τη γνώση συλλογικών
μορφών οικονομικής δραστηριότητας.
2.
Να εθιστούν οι μαθητές στο πνεύμα της αυτοδιαχείρισης με την οικονομική τους
δραστηριότητα, της κοινωνικοποιημένης σχολικής ζωής με τις ποικίλες δραστηριότητες
που αναλαμβάνουν, οι οποίες επεκτείνονται στην έρευνα, στις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, στον καλλωπισμό του σχολείου και του περιβάλλοντα χώρου,
στις εκδρομές, στις βιβλιοθήκες, σε κοινωφελή έργα και γενικότερα στην ανάπτυξη
πρωτοβουλίας και στον εθισμό στη συνεργασία και στη συλλογικότητα.

Άρθρο 3ο
Για την πραγμάτωση του σκοπού του ο Συνεταιρισμός χρησιμοποιεί
τα ακόλουθα μέσα:
1. Τη δημιουργία και λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης.
2. Την οργάνωση σχολικών γιορτών, εκθέσεων, εκδρομών.
3. Την οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.
4. Την ανάπτυξη πρωτοβουλιών έργων κοινωνικής ανάπτυξης (αναδάσωση, προστασία
μνημείων πολιτισμού και δημιουργία έργων αναβάθμισης της ποιότητας ζωής τους).

5. Την προμήθεια εξοπλισμού και άλλου υλικού για τις ανάγκες εκπαίδευσης των μελών
του.
6. Την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων στα πλαίσια της σχολικής και γενικότερα της
κοινωνικής ζωής, όπως χειροτεχνία, σχολικό κήπο, ζωοτεχνία, πρατήριο ειδών,
κυλικείο, έργα πολιτισμού.
7. Την ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας, που θα είναι σύμφωνη με τους σκοπούς του
Σχολικού Συνεταιρισμού.

Άρθρο 4ο

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
● ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ του Συνεταιρισμού μπορούν να είναι οι μαθητές των τάξεων Δ’, Ε’
και Στ’ και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Διδασκόντων και του Συλλόγου Γονέων στο
Δ.Σ και στο Εποπτικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού. Οι μαθητές εγγράφονται στο
Συνεταιρισμό με αίτηση που κατατίθεται στο Δ.Σ, το οποίο με απόφασή του αποδέχεται
το σχετικό αίτημα.
● ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ του Συνεταιρισμού μπορούν να είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί του
Σχολείου και οι γονείς των μαθητών, εφόσον το επιθυμούν, καθώς και άτομα του
ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος που προσφέρουν υπηρεσία στην ανάπτυξη του
σχολικού συνεταιρισμού. Όλα τα επίτιμα μέλη εγγράφονται με απόφαση της Γ.Σ.
● Όταν οι συνεταιριστές κάθε τάξης υπερβαίνουν τους 10, αποτελούν συνεταιριστική
ομάδα, η οποία μπορεί να αναλαμβάνει συνεταιριστικό έργο, είτε από τη Γ.Σ, είτε από
το Δ.Σ του Συνεταιρισμού.

Άρθρο 5ο
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. Κάθε συνεταιριστική ομάδα εκπροσωπείται από τριμελή συνεταιριστική
επιτροπή.
Τα μέλη της συνεταιριστικής
συνεταιριστές της τάξης.

επιτροπής

εκλέγονται

από

όλους

τους

Με τη φροντίδα των δασκάλων της τάξης η συνεταιριστική επιτροπή επιλέγει
τον Πρόεδρό της.

Όργανα διοίκησης του Συνεταιρισμού είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ)
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ)
γ) Το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ)

2. Η θητεία των μελών του Δ.Σ και του Ε.Σ είναι μονοετής και διαρκεί από την εκλογή
τους μέχρι την εκλογή νέων οργάνων.

3.
α Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ αποτελείται από όλα τα μέλη του συνεταιρισμού και
συνέρχεται σε τρεις (3) τακτικές συνεδριάσεις το χρόνο και σε έκτακτες όταν το
ζητήσει ένας από τους παρακάτω φορείς:
· Το Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού,
· Το Σχολικό Συμβούλιο,
· Ο συντονιστής του συνεταιρισμού,
· Ο Σύλλογος Διδασκόντων,
· Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου γονέων,
· Το Εποπτικό Συμβούλιο,
· Το 1 /3 τουλάχιστο των μελών του συνεταιρισμού.
β. Σε όλες τις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του συνεταιρισμού, που
συνεπικουρείται στο έργο του από το συντονιστή εκπαιδευτικό. Οι τακτικές συνεδριάσεις γίνονται εντός του διδακτικού ωραρίου (τρεις τελευταίες διδακτικές ώρες),
ενώ οι έκτακτες εκτός του διδακτικού ωραρίου. Τις ώρες των τακτικών συνεδριάσεων
οι τάξεις που δεν συμμετέχουν στο συνεταιρισμό ακολουθούν το διδακτικό τους
ωράριο.
γ. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να πάρουν μέρος και τα επίτιμα μέλη, τα οποία
έχουν δικαίωμα να παίρνουν το λόγο αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
δ. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία αν συμμετέχουν σε αυτή τα 3/5 των
μελών του συνεταιρισμού και οι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων
τακτικών μελών.
4. α. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του συνεταιρισμού αποτελείται από 5 μέλη.
β. Το Δ.Σ. αποτελούν:
• Ένας εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων που επιλέγεται ως συντονιστής του
συνεταιρισμού
• Ένας εκπρόσωπος του Δ.Σ. του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων
• Οι πρόεδροι των συνεταιριστικών επιτροπών. Στις περιπτώσεις που προκύπτει άρτιος
(ζυγός) αριθμός μελών Δ.Σ, τότε προστίθεται σ' αυτό ένα ακόμα μέλος από τη
συνεταιριστική επιτροπή της συνεταιριστικής ομάδας που έχει τα περισσότερα μέλη
ώστε το Δ.Σ να αποτελείται πάντοτε από περιττό αριθμό μελών.
γ. Τα αξιώματα του Δ.Σ. είναι:
• Πρόεδρος, που είναι μαθητής
• Αντιπρόεδρος, που είναι μαθητής
• Γραμματέας που είναι μαθητής, ο οποίος τηρεί το πρωτόκολλο και τους φακέλους
εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
• Τριμελής διαχειριστική ομάδα, που αποτελείται από έναν μαθητή, το συντονιστή
εκπαιδευτικό και τον εκπρόσωπο του Δ.Σ. του συλλόγου γονέων, η οποία ασκεί καθήκοντα ταμία.

δ. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα κατά την πρώτη συνεδρίαση του, η οποία
πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση και με την προεδρία του συντονιστή
εκπαιδευτικού. Η εκλογή στα αξιώματα γίνεται με ψηφοφορία, στην οποία δεν
μετέχουν ο συντονιστής εκπαιδευτικός και ο εκπρόσωπος των γονέων.
ε. Στην περίπτωση που δε λειτουργούν συνεταιριστικές ομάδες τάξεων, λόγω του
μικρού αριθμού μαθητών, οι συνεταιριστές του σχολείου αποτελούν ενιαία συνεταιριστική ομάδα οπότε οι μαθητές μέλη του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και του εποπτικού Γ.
Συμβουλίου επιλέγονται από το σύνολο των συνεταιριστών.
στ. Εκπρόσωπο στο Δ.Σ. επιλέγουν και οι συνεταιριστές της τάξης που το σύνολο τους
δεν υπερβαίνει τους 10 για να σχηματίσουν συνεταιριστική ομάδα, αλλά δεν είναι
λιγότεροι από 5.
ζ. Με ευθύνη του γραμματέα του Δ.Σ. τηρείται βιβλίο πράξεων και βιβλίο Γενικών
Συνελεύσεων.
5. Το ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ είναι πενταμελές και το αποτελούν:
• Ένας εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων,
• Ένας εκπρόσωπος του Δ.Σ. του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων,
• Τρεις μαθητές, ένας από κάθε μια από τις τάξεις Δ', Ε' και ΣΤ οι οποίοι προέρχονται
από τα μέλη της συνεταιριστικής επιτροπής της τάξης.
6. ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:
α. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του συνεταιρισμού και χαράσσει
το γενικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Δ.Σ
β. Έργο του Δ.Σ. είναι η πραγματοποίηση των αποφάσεων και εντολών της Γενικής
Συνέλευσης και ενεργεί πάντοτε στα πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων που εκείνη
ορίζει. Παίρνει μέτρα που κρίνονται απαραίτητα για την προώθηση των σκοπών του
συνεταιρισμού, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 2 του καταστατικού αυτού. Ο
πρόεδρος εκπροσωπεί το Δ.Σ. του συνεταιρισμού και οι αποφάσεις παίρνονται κατά
πλειοψηφία.
γ. Έργο του εποπτικού συμβουλίου είναι να ελέγχει τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και να
ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση. Για το σκοπό αυτό συντάσσει τέσσερις φορές
το χρόνο πρωτόκολλο επιθεώρησης της οικονομικής διαχείρισης, ήτοι:
• Εντός του Ιανουαρίου.
• Εντός του Απριλίου.
• Με την παράδοση της διαχείρισης μετά την εκλογή των νέων οργάνων διοίκησης.
• Κατά τον απολογισμό.
Το εποπτικό συμβούλιο ασκεί έκτακτο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης όταν το
ζητήσει ένας από τους παρακάτω φορείς:
• Ο Δ/ντής του σχολείου

• Το Σχολικό Συμβούλιο
• Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπ/σης.
• Το ίδιο το Δ.Σ. του συνεταιρισμού.
δ. Με ευθύνη του Εποπτικού Συμβουλίου τηρείται βιβλίο ελέγχου, στο οποίο
καταχωρούνται τα πρακτικά των αποφάσεων του και οι παρατηρήσεις του, που
αφορούν τον έλεγχο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομένου και του
ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης.
Άρθρο 6ο
Οικονομική διαχείριση
1. Η οποιοδήποτε οικονομική δραστηριότητα πρέπει να ασκείται στα πλαίσια της
νομιμότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που αφορούν τη χρήση των τιμολογίων, τη χαρτοσήμανση των αποδείξεων (όταν απαιτείται) και την απόδοση των
κρατήσεων.
2. Τα έσοδα του συνεταιρισμού προέρχονται:
α. Από τις τακτικές εισφορές των μελών, οι οποίες ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.
β. Από τις έκτακτες εισφορές καθώς και δωρεές διαφόρων φορέων.
γ. Από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, δραστηριότητα όμως που δεν
μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με τις αρμοδιότητες της Σχολικής Επιτροπής.
3. Η οικονομική διαχείριση ασκείται από το Δ.Σ. του συνεταιρισμού μέσω της τριμελούς
διαχειριστικής επιτροπής, με ευθύνη της οποίας τηρούνται και τα σχετικά βιβλία που
αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο.
4. Για την οικονομική διαχείριση τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία, τα οποία
υπογράφονται οπό τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το συντονιστή εκπαιδευτικό και το Δ/ντή του
σχολείου και θεωρούνται από το Διευθυντή Π.Ε Ν. ………….., που ανήκει το σχολείο.
α. Βιβλίο ταμείου, το οποίο είναι παρόμοιο με το βιβλίο εσόδων και εξόδων που τηρεί η
σχολική επιτροπή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται στις οικείες στήλες τα έσοδα και τα
έξοδα. Για όλες τις εγγραφές πρέπει να υπάρχει το σχετικό παραστατικό στοιχείο.
β. Μπλοκ τριπλότυπων αποδείξεων είσπραξης, παρόμοιο μ' αυτό που τηρεί η σχολική
επιτροπή. Στο μπλοκ αυτό καταχωρούνται όλα τα έσοδα, από οποιαδήποτε πηγή και αν
προέρχονται και στη συνέχεια γίνεται η εγγραφή στο βιβλίο ταμείου. Επομένως ο
αύξων αριθμός των αποδείξεων αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό εγγραφών του
βιβλίου αυτού. Το πρώτο φύλλο της τριπλότυπης απόδειξης χορηγείται στο χορηγό, το
δεύτερο τοποθετείται στον υποφάκελο των εσόδων του φακέλου παραστατικών
στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης και το τρίτο φύλλο παραμένει ως στέλεχος. Η
οποιαδήποτε ακύρωση σελίδας φέρει την υπογραφή και στα τρία φύλλα όλων των μελών του Δ.Σ. του συνεταιρισμού. Το μπλοκ ισχύει για ένα οικονομικό έτος.
γ. Μπλοκ διπλότυπων αποδείξεων εξόδων για την πραγματοποίηση πληρωμών σε

περίπτωση που ο προμηθευτής δεν εκδίδει τιμολόγιο ή διάτρητη απόδειξη. Το πρώτο
φύλλο της διπλότυπης απόδειξης τοποθετείται στον υποφάκελο των Εξόδων του
φακέλου παραστατικών στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης και το δεύτερο
παραμένει στο στέλεχος.
δ. Φάκελος παραστατικών στοιχείων οικονομικής διαχείρισης, ο οποίος αφορά ένα μόνο
οικονομικό έτος και αποτελείται από τρεις υποφακέλους. Στον πρώτο υποφάκελο
(απλός classer), τοποθετούνται τα παραστατικά στοιχεία των εσόδων και στον δεύτερο
τα παραστατικά στοιχεία των εξόδων. Ο αύξων αριθμός των παραστατικών στοιχείων
εξόδων (τιμολογίων και αποδείξεων) αντιστοιχεί με τον αύξοντα αριθμό των εγγραφών
στη στήλη των εξόδων του βιβλίου ταμείου. Στον τρίτο υποφάκελο τοποθετούνται
αντίγραφα των πάσης φύσης πρωτοκόλλων ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης και
κάθε αντίγραφο που αφορά την έγκριση του απολογισμού.
ε. Βιβλιάριο καταθέσεων κρατικής τράπεζας ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου όπου
κατατίθενται τα ποσά. Το ποσό που μπορεί να βρίσκεται στα χέρια της διαχειριστικής
επιτροπής δεν υπερβαίνει τα 100 Ευρώ. Το βιβλιάριο αυτό εκδίδεται για το σχολικό
συνεταιρισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες για τους πιστωτικούς οργανισμούς διατάξεις
και δικαίωμα ανάληψης και κατάθεσης έχουν τα ενήλικα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του συνεταιρισμού.
5. α. Ο απολογισμός της οικονομικής διαχείρισης πραγματοποιείται εντός του
Ιανουαρίου και περιλαμβάνει όλη την περίοδο του οικονομικού έτους, ανεξάρτητα από
την αλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν συντάσσεται ο απολογισμός
κανένα ποσό δεν βρίσκεται στα χέρια της διαχειριστικής επιτροπής.
β. Ο απολογισμός συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού, τα
μέλη του οποίου κλείνουν και υπογράφουν το βιβλίο ταμείου, καθώς και τη σχετική
πράξη, όπου περιληπτικά αναφέρονται στο σύνολο των εσόδων. στο σύνολο των
εξόδων και το υπόλοιπο για τη νέα χρήση. Εκτός από το βιβλίο ταμείου κλείνονται τα
μπλοκ των τριπλότυπων αποδείξεων είσπραξης και το μπλοκ των διπλότυπων
αποδείξεων πληρωμής, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου του συνεταιρισμού και από τα μέλη της τριμελούς διαχειριστικής
επιτροπής.
γ. Όλα τα στοιχεία του απολογισμού ελέγχονται από το Εποπτικό Συμβούλιο που
συντάσσει ειδικό πρακτικό, αντίγραφο του οποίου τοποθετείται στο φάκελο των παραστατικών στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης.
δ. Ο απολογισμός στη συνέχεια υποβάλλεται για προέγκριση στο σχολικό συμβούλιο,
το οποίο συντάσσει σχετικό πρακτικό. Υποβάλλονται όλα τα αναφερόμενα στοιχεία στα
παραπάνω β και γ εδάφια.
ε. Η τελική έγκριση του απολογισμού γίνεται το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου
από το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. ………………, στον οποίο, μαζί με τα
προηγούμενα στοιχεία, υποβάλλεται και αντίγραφο του πρακτικού της προέγκρισης του
απολογισμού από το Σχολικό Συμβούλιο. Στο Διευθυντή δεν υποβάλλεται το βιβλίο
ταμείου, αλλά ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο
του Δ.Σ. και τα μέλη της τριμελούς διαχειριστικής επιτροπής. Μετά την έγκριση όλα τα

στοιχεία επιστρέφονται στο σχολείο, τοποθετούνται στο φάκελο παραστατικών
στοιχείων και φυλάσσονται σε ειδικό φοριαμό, τον οποίο διαθέτει ο Διευθυντής του
σχολείου για το αρχείο του σχολικού συνεταιρισμού.

Άρθρο 7ο
Ότι δεν προβλέπεται από το καταστατικό, ρυθμίζεται με αποφάσεις της Γ.Σ, οι οποίες
σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι σύμφωνες με τη σχετική νομοθεσία.
Το καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί με σχετικές αποφάσεις του ΥΠ.Ε.Π.Θ.,
έχει 7 άρθρα και διαμορφώθηκε με απόφαση των μαθητών των Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεων
του Σχολείου την …………..

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Δραστηριότητες στην τάξη

Συνέντευξη από την κ. Μαρία Δαμιανίδου- Τσιουμήτα

Συνέντευξη από τους εκπαιδευτικούς- Φωτιάδη Κωνσταντίνο, Τρακόλη Μαρία, Βογδανίδου
Βάσω

Επίσκεψη στο τυπογραφείο του κ. Παπακοσμά

Διαβάζοντας το επετειακό φύλλο

Προετοιμασία για την τελική εκδήλωση

Φωτογραφίες από την εκδήλωση

Πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Φτερουγίσματα», Οκτώβριος 1986

Ιδρυτής της εφημερίδας «Φτερουγίσματα», Τσιουμήτας Απόστολος

Εργασίες μαθητών- Κείμενα μαθητών για εφημερίδα

Επετειακό φύλλο

