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«Μαθαίνω πώς να µαθαίνω» και σχολικές εφηµερίδες ελληνικών 
δηµοτικών σχολείων: δηµοσιεύµατα για την ιστορία, τον πολιτισµό, 
την κοινωνία και την πολιτική 
 
Βαλσαµίδου Π. Λίνα, M.Sc., M.Ed., Εκπαιδευτικός ΠΕ60  
 

Περίληψη: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση και η καταγραφή των 
δηµοσιευµάτων των σχολικών εφηµερίδων ελληνικών δηµοτικών σχολείων που 
αφορούν στην ιστορία, τον πολιτισµό, την κοινωνία και την πολιτική, ώστε να 
διαπιστωθεί η θέση που κατέχουν στην έντυπη σχολική δηµοσιογραφική πρακτική αλλά 
και η σύµπλευση ή µη των εν λόγω δηµοσιευµάτων µε τους άξονες γνωστικού 
περιεχοµένου που προτείνονται/περιγράφονται στα αντίστοιχα ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ του 
δηµοτικού σχολείου. Στα συµπεράσµατα της έρευνας –εκτός των άλλων- 
συγκαταλέγεται και η διαπίστωση πως οι σχολικές εφηµερίδες αποτελούν το χώρο που 
επιτελούνται επιτυχώς οι στόχοι του  ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ, µια που σε αυτό το χώρο αφενός 
µεν αποκτώνται οι δεξιότητες της επικοινωνίας, της χρήσης ποικίλων πηγών και 
εργαλείων πληροφόρησης, της συνεργασίας µε άλλα άτοµα, της κριτικής επεξεργασίας 
πληροφοριών και η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων, αφετέρου δε συνδυάζονται η 
διαθεµατικότητα, η πολυτροπικότητα, η κριτική ικανότητα, ο τρόπος του να µαθαίνουν 
οι µαθητές και οι µαθήτριες πώς να µαθαίνουν για πληθώρα γνωστικών αντικειµένων και 
γνωστικών περιοχών.  

 

1. Εισαγωγή 
Στο ∆ΕΠΠΣ (2003, σ. 7) για το δηµοτικό σχολείο σηµειώνεται ότι στόχος της 
εκπαίδευσης –εκτός των άλλων- είναι και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του/της 
µαθητή/τριας και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του/της. Ιδιαιτέρως τονίζεται πως 
ο/η µαθητής/τρια θα πρέπει να µάθει στο σχολείο κυρίως «πώς να µαθαίνει», ώστε να 
προσεγγίζει ενεργητικά και δηµιουργικά την παρεχόµενη γνώση. Το σχολείο θα 
πρέπει επίσης να µάθει στο/στη µαθητή/τρια  «πώς να πράττει», ώστε να µπορεί να 
εφαρµόζει στην καθηµερινή του/της ζωή, στην κοινωνική του/της δραστηριότητα 
αλλά και στην επαγγελµατική του/της ενασχόληση, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 
αποκτά.  

Το ∆ΕΠΠΣ (2003, σ. 11-12) προτείνει τη διαθεµατική οργάνωση της 
διδακτέας ύλης, την οριζόντια διασύνδεση των ΑΠΣ  γνωστικών αντικειµένων, την 
πραγµατοποίηση διαθεµατικών δραστηριοτήτων/εργασιών µε διαφορετικά θέµατα 
και περιεχόµενο, ενώ αναφέρει και τις δεξιότητες που µπορούν να χαρακτηριστούν 
ως διαθεµατικές ή οριζόντιες, ορισµένες από τις οποίες είναι: 
• η δεξιότητα της επικοινωνίας,  
• η δεξιότητα/ ικανότητα χρήσης ποικίλων πηγών και εργαλείων πληροφόρησης και 

επικοινωνίας 
• η δεξιότητα συνεργασίας µε άλλα άτοµα σε οµαδικές εργασίες 
• η ικανότητα κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών, αξιών και παραδοχών 
• η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων 

Οι σχολικές εφηµερίδες αποτελούν αναµφισβήτητα το κατεξοχήν 
σχολικό/µαθητικό µέσο επικοινωνίας κι ενηµέρωσης, στο οποίο µαθητές/τριες και 
εκπαιδευτικοί ασχολούµενοι/ες µε την έκδοσή τους, δηµοσιεύουν θέµατα που 
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θεωρούν ότι αξίζουν να δουν το φως της δηµοσιότητας, αξίζουν να 
µεταλαµπαδευτούν στο  ευρύ κοινό, σχολικό ή µη. Θεωρούµε τις σχολικές 
εφηµερίδες προσπάθεια και αποτέλεσµα των στόχων του ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ που 
αναφέρθηκαν παραπάνω, µια που συνδυάζουν τη διαθεµατικότητα, την 
πολυτροπικότητα, τη συνεργασία, την κριτική ικανότητα, τον τρόπο του να 
µαθαίνουν οι µαθητές και οι µαθήτριες πώς να µαθαίνουν. 

Η παρούσα εργασία, που αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης µελέτης, εστιάζει 
στην καταγραφή των δηµοσιευµάτων που αφορούν στην ιστορία, τον πολιτισµό, την 
κοινωνία και την πολιτική και αποτελείται από 3 µέρη: στο πρώτο µέρος 
παρουσιάζεται µια βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά µε τις µαθησιακές ωφέλειες 
της σχολικής εφηµερίδας, στο δεύτερο µέρος παρουσιάζεται η εµπειρική έρευνα και 
τα αποτελέσµατά της, ενώ στο τρίτο µέρος συζητώνται τα ευρήµατα και 
διατυπώνονται τα σχετικά συµπεράσµατα.   

2. Μάθηση και σχολική εφηµερίδα  
Η έκδοση σχολικής εφηµερίδας υπήρξε βασικό σηµείο της παιδαγωγικής του  Φρενέ 
(1977), ο οποίος  την πρότεινε ήδη από το νηπιαγωγείο και τόνιζε ότι αποτελεί ένα 
«δίκτυο φυσικών ενδιαφερόντων» για τους µαθητές και τις µαθήτριες, η 
εκµετάλλευση των οποίων αρκεί για να ικανοποιηθούν µε τον καλύτερο τρόπο οι 
σχολικές ανάγκες, ενώ η εργασία πάνω στη σχολική εφηµερίδα έχει µια τέτοια 
παιδαγωγική εµβέλεια που δεν µπορούµε ούτε να υποψιαστούµε. Η εκπαιδευτική 
ή/και η κοινωνική αξία της σχολικής εφηµερίδας τονίστηκε και από τους/τις  
Αλµπέρτι (1986), Ποσλάνιεκ (1990), Levin (1997), Backes (1995), Χατζόπουλο και 
συν. (2000), Bowen &  Tantillo (2002), Graff (2003), Padgett (2006), Harvey (2007), 
Hyde (2007), Βαλσαµίδου & Κυρίδη (2009).  

Σύµφωνα µε τον Φρενέ (1977), αν το σχολείο µπορέσει να εκµεταλλευτεί την 
αξία της επικοινωνίας µέσα από τη δουλειά στο τυπογραφείο και στην έκδοση 
σχολικής εφηµερίδας, το παιδί που µέχρι πριν λίγο άφηνε έξω από την πόρτα του 
σχολείου τα κυρίαρχα ενδιαφέροντά του, τις ευαισθησίες και το καλύτερο µέρος της 
ζωντάνιας του, θα µπαίνει πλέον µε όλη του την καρδιά στο σχολείο «του».  

Ο Backes (1995) σηµειώνει χαρακτηριστικά ότι µια από τις παλαιότερες 
«ζωντανές» γλωσσικές δραστηριότητες, σχεδόν τόσο παλιά όσο και η τυπογραφία, 
είναι η εφηµερίδα και κάθε σχολείο θα πρέπει να έχει µία. Η Αδαλόγλου (1994) 
παρατηρεί ότι τα παιδιά, για τις ανάγκες της εφηµερίδας, γίνονται ρεπόρτερ, 
παρατηρητές, ή παράλληλα και δρώντα πρόσωπα στα γεγονότα της σχολικής και 
κοινωνικής ζωής, ενώ σύµφωνα µε τον  Ποσλάνιεκ (1990) η σχολική εφηµερίδα 
εντάσσεται στις «εµψυχώσεις αισθήµατος ευθύνης» και µέσα από αυτή δεν 
αξιολογείται η ιδιότητα του µαθητή, αλλά αυτή του πολίτη. Ο Hall (2003) 
αναφερόµενος στην τυπογραφία και την εκπαίδευση υπογραµµίζει ότι βιβλία και 
εφηµερίδες παίζουν έναν πολύ σηµαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία 
φέρνοντας τον κόσµο πιο κοντά στο µαθητή και τη µαθήτρια.  
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Ειδικότερα, η έκδοση της εφηµερίδας συνιστά µια δραστηριότητα που ευνοεί 
ιδιαίτερα την κοινωνικοποίηση και τη µάθηση (Αλµπέρτι, 1986), αποτελεί µια 
εξαιρετική ευκαιρία για την εκτίµηση της συνολικής ακαδηµαϊκής προόδου των 
µαθητών/τριών,  είναι µια σύνθεση της αναλυτικής και κριτικής τους σκέψης και  
ένας προγραµµατισµός που σχετίζεται  µε ένα ακροατήριο πέρα από τα όρια της 
σχολικής τάξης (Graff, 2003), ενώ η σχολική δηµοσιογραφία βοηθά τους/τις 
µαθητές/τριες να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, την ικανότητά τους να 
επικοινωνούν και να γίνουν καλύτεροι και ενεργοί πολίτες (Bowen & Tantillo, 2002). 
Μέσω της δηµοσιογραφικής εµπειρίας που κερδίζουν οι µαθητές/τριες στο σχολείο, 
µαθαίνουν περισσότερα για την υπευθυνότητα, είναι περισσότερο συµµετοχικοί/κές 
και  έχουν καλύτερους µέσους όρους βαθµολογίας (Harvey, 2007). 

Η έκδοση της εφηµερίδας αποτελεί πρωτίστως µια µαθησιακή δραστηριότητα 
που στηρίζεται στις Αρχές της Επίλυσης Προβλήµατος (Problem-based learning/ 
PBL), η οποία αναπτύσσει ανάµεσα στους/στις µαθητές/τριες δηµοσιογράφους µια 
αίσθηση εµπιστοσύνης και ικανότητας (Abercrombie, 1979· Green, 1991· Meadows, 
1997· Burns, 1997· Burns & Hazell, 1999· Boyd-Bell, 2005· Tanner, 2005). Η 
µάθηση µέσω της Αρχής της Επίλυσης Προβλήµατος αποτελεί ένα ζωτικής σηµασίας 
εκπαιδευτικό εργαλείο  για τις µικρές οµάδες και για µάθηση διαφορετικών θεµάτων 
που περιλαµβάνουν οι σχολικές δηµοσιογραφικές δηµοσιεύσεις, ενώ η µάθηση 
αναπτύσσεται από την εξερεύνηση  των µαθητών/τριών και τη δοκιµή των ιδεών ο 
ένας του άλλου, γεγονός που επιτρέπει  την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπραγµάτευσης  
και παρέχει ένα ενθαρρυντικό περιβάλλον  ώστε να πραγµατοποιηθεί η µάθηση και η 
επίλυση του προβλήµατος (Robie, 2006). 

Η σχολική εφηµερίδα αποτελεί έναν άριστο τρόπο ώστε οι µαθητές/τριες να 
ασκηθούν στις δεξιότητες της γραφής και της κριτικής σκέψης αλλά και να 
ανακουφιστούν από την ανησυχία που αισθάνονται όταν τους/τις  ανατίθεται  να 
πραγµατοποιήσουν µια εργασία γραφής (Padgett, 2006). Η εφηµερίδα της τάξης είναι 
µια τέλεια ευκαιρία για τους/τις µαθητές/τριες να συµµετέχουν  στη διαδικασία 
γράφοντας και διαβάζοντας πέρα από το συγκεκριµένο αναλυτικό πρόγραµµα, να 
αναπτύξουν  πρακτικά δεξιότητες γραµµατικής, να µοιραστούν τη µάθηση µε ένα 
ακροατήριο γονιών και µαθητών/τριών και να µάθουν να ηγούνται και να 
συνεργάζονται µέσα στο πλαίσιο της τάξης. Παράλληλα, η ανάθεση γραφής άρθρων 
µπορεί να ποικίλει σύµφωνα µε το (αναλυτικό) πρόγραµµα σπουδών. Έτσι οι 
µαθητές/τριες µπορεί να µελετήσουν και να γράψουν για νέα παιχνίδια ή την 
τεχνολογία,  µια βιογραφία ενός/µιας συγγραφέα ή τοπικού/κής ήρωα/ίδας, µια 
συνέντευξη µε εκπαιδευτικό ή µέλος της κοινότητας ή έναν/µια καλεσµένο/η κ.α. 
Μπορούν να δοκιµάσουν –αφού διαβάσουν γνωστά σατιρικά δοκίµια- να γράψουν 
δικά τους χιουµοριστικά άρθρα, ή ποίηση (Hyde, 2007). 

Σύµφωνα µε τον Levin (1997) η έκδοση µιας σχολικής εφηµερίδας 
εκπληρώνει πολλές από τις ανάγκες ενός καλού σχολικού προγράµµατος γραφής και 
προσφέρει επίσης και άλλες ωφέλειες, όπως:  
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• οι µαθητές/τριες ενθαρρύνονται να γράψουν για θέµατα που είναι σηµαντικά γι’ 
αυτούς/ές,  

• να «γράψουν αυτό που ξέρουν»,  
• η εκτύπωση και το ξαναγράψιµο (δεξιότητες διαδικασίας γραφής) είναι 

σηµαντικά κοµµάτια της δουλειάς στην εφηµερίδα,  
• οι εφηµερίδες προσφέρουν µια ποικιλία από εργασίες και συµπορεύονται µε τις 

ανάγκες του/της κάθε µαθητή/τριας,  
• οι µαθητές/τριες µαθαίνουν και εφαρµόζουν πραγµατικές - δεξιότητες ζωής µέσα 

από την έκδοση µιας εφηµερίδας: οργανώνοντας, δίνοντας  προτεραιότητα, 
ακολουθώντας τις προθεσµίες, επιλύοντας δηµιουργικά τα προβλήµατα.  

Οι Χατζόπουλος και συν. (2000) τονίζουν ότι η σχολική εφηµερίδα ικανοποιεί 
ανάγκες από µέρους των παιδιών όπως: 
• Τα παιδιά µαθαίνουν να διαβάζουν µε χαρά  
• Τα παιδιά γράφουν γραφή επικοινωνιακή. 
• Τα παιδιά µαθαίνουν καινούρια πράγµατα µε διαφορετικούς τρόπους.  
• Τα παιδιά αποκτούν κριτική σκέψη- συνειδητοποιούν τη σχέση παιδί-ΜΜΕ.  
• Τα παιδιά µαθαίνουν να συνεργάζονται 
• Τα παιδιά δρουν/δηµιουργούν. 
• Τα παιδιά νιώθουν ικανοποιηµένα. 

Η Μονογιούδη (2006) αναφέρει ότι η εφηµερίδα βρίσκεται σε άµεση σχέση 
µε το αναλυτικό πρόγραµµα καθώς η θεµατολογία της προκύπτει σε ένα µεγάλο 
βαθµό απ’ αυτό, ενώ παράλληλα οι µαθητές/τριες ασκούνται σε ικανότητες που 
αποτελούν στόχους του αναλυτικού προγράµµατος. Τα παιδιά µέσω της συγγραφής 
µιας εργασίας, ενός άρθρου, µιας έρευνας, µιας συνέντευξης, εµπλουτίζουν τις 
γνώσεις τους για κάποιο θέµα που ήδη έχουν διδαχθεί από το αναλυτικό πρόγραµµα 
και παράλληλα ασκούνται αβίαστα στην ανάγνωση ή στην ορθογραφία ή στα 
µαθηµατικά. 

3. Η έρευνα  

3.1. Σκοπός της έρευνας  
Σκοπός της έρευνάς µας είναι η διερεύνηση και η καταγραφή των δηµοσιευµάτων 
των σχολικών εφηµερίδων που αφορούν στην ιστορία, τον πολιτισµό, την κοινωνία 
και την πολιτική θέλοντας έτσι να εξάγουµε χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε τη 
θέση που κατέχουν αυτά στην έντυπη σχολική δηµοσιογραφική πρακτική αλλά και να 
αναδείξουµε το περιεχόµενο των σχετικών θεµάτων  που επιλέγουν µαθητές/τριες 
δηµοσιογράφοι και εκπαιδευτικοί εµψυχωτές/τριες των σχολικών εφηµερίδων, να 
φέρουν στο φως της δηµοσιότητας.  

Παράλληλα θέλουµε να διαπιστώσουµε τη σύµπλευση ή µη των εν λόγω 
δηµοσιευµάτων µε τους άξονες γνωστικού περιεχοµένου που 
προτείνονται/περιγράφονται στα αντίστοιχα ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ για το δηµοτικό 
σχολείο. Αντιµετωπίζουµε τα δηµοσιεύµατα των σχολικών εφηµερίδων ως έναν 
διαφορετικό τρόπο απόκτησης γνώσης τόσο από τα παιδιά-συντάκτες όσο και από τα 
παιδιά-αναγνώστες. 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα «Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7-9 
Μαΐου 2010 
 

ISSN 1790-8574 5 

3.2. ∆είγµα και µέθοδος  της έρευνας  

∆είγµα της έρευνάς µας αποτελούν  223 δηµοσιεύµατα µαθητών/τριών, που 
προέκυψαν από τη µελέτη 64 φύλλων σχολικών εφηµερίδων, τα οποία προέρχονται 
από 32 τίτλους εφηµερίδων δηµοτικών σχολείων από όλη την Ελλάδα που 
εκδόθηκαν/κυκλοφόρησαν µέσα στα έτη 2004-2006.  

Η µέθοδος που ακολουθήθηκε για την επεξεργασία του δείγµατος µας ήταν η 
ανάλυση περιεχοµένου (content analysis) (Berelson, 1952· De Sola Pool, 1959·  
Krippendorff, 1980·  Weber, 1990· Palmquist, 1990), ενώ ως  µονάδα ανάλυσης 
χρησιµοποιήθηκε το δηµοσίευµα. 
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4. Αποτελέσµατα  
Θεµατική Κατηγορία n % 

Ιστορία του έθνους 72 32,29 
Τοπική ιστορία 13 5,82 

Ιστορία (n=88, 39,46%) Ευρωπαϊκή ιστορία 2 0,90 
Παραδόσεις & έθιµα 66 29,59 
Παγκόσµιες µέρες 19 8,52 

Πολιτισµός (n=86, 
38,56%)  

Θεατρικές 
παραστάσεις & 
Σύγχρονα µουσικά 
ακούσµατα 2 0,90 
Κοινωνικές 
οµάδες/επαγγέλµατα 
και τοπική κοινωνία 11 4,93 
Κοινωνικά ζητήµατα 
& προβλήµατα 10 4,49 
Μετανάστες/τριες 9 4,03 Κοινωνία (n= 35, 

15,70%)  Πολυπολιτισµός 5 2,25 
Πολιτικά πρόσωπα  9 4,03 

Πολιτική (n= 14, 6,28%) Πολίτευµα 5 2,25 
Σύνολο   223 100 
Πίνακας 1. Θεµατικές και κατηγορίες δηµοσιευµάτων 
 
Στη θεµατική Ιστορία, (39,4%) και στην κατηγορία Ιστορία του έθνους (32,2%), οι 
κυριότερες αναφορές εστιάζουν στις εθνικές επετείους του Πολυτεχνείου, του 1940 
και του 1821, τονίζοντας τη σηµασία και το ρόλο τους τόσο για την Ελλάδα και τους 
Έλληνες/ίδες όσο και για τη ζωή των µαθητών/τριών. Γράφουν µε ιδιαίτερη 
συγκίνηση για τις επετείους και το µήνυµα που αυτές φέρουν µέσα από τους 
ανθρώπους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν ενώ επίσης αναφέρονται σε θέµατα 
του πόντου και της γενοκτονίας των ποντίων, χρησιµοποιώντας ένα λόγο 
συναισθηµατικά φορτισµένο. 

Στην κατηγορία Τοπική Ιστορία (5,8%) αναφέρονται µε θετικά σχόλια και 
αγάπη στην πόλη ή το χωριό τους, στη Μακεδονία και στα µνηµεία που υπάρχουν 
στην περιοχή τους. 

Στην κατηγορία Ευρωπαϊκή Ιστορία (0,9%) αναφέρονται στην ιστορία της 
Ελλάδας και της Ευρώπης και στη σύµπλευσή τους, στην Κύπρο και στην εισβολή 
των Τούρκων σε αυτή. 

Στη θεµατική Πολιτισµός (38,5%) και στην κατηγορία Παραδόσεις & έθιµα 
(29,5%) οι κυριότερες αναφορές εστιάζουν στο θέατρο σκιών και στον καραγκιόζη, 
στα έθιµα και στις ελληνικές παροιµίες, στη µουσική µας παράδοση, επεξηγώντας 
ζητήµατα της προέλευσής τους. 

Στην κατηγορία Παγκόσµιες µέρες (8,5%) οι κυριότερες αναφορές 
σχετίζονται µε τη γιορτή της µητέρας, την παγκόσµια µέρα παιδιού, παιδικού βιβλίου, 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, εξάλειψης της  φτώχειας. 
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Στην κατηγορία Θεατρικές παραστάσεις & Σύγχρονα µουσικά ακούσµατα 
(0,9%) τα δηµοσιεύµατα αφορούν τη Eurovision και την περιγραφή θεατρικών 
παραστάσεων. 

Στη θεµατική Κοινωνία (15,7%) και στην κατηγορία Κοινωνικές 
οµάδες/επαγγέλµατα και τοπική κοινωνία (4,9%) οι κυριότερες αναφορές 
επικεντρώνονται σε προβλήµατα και διεκδικήσεις κοινωνικών οµάδων όπως οι 
αγρότες, σε νέα του δήµου που ανήκει το σχολείο τους, σε συνεντεύξεις από 
επαγγελµατίες που παρουσιάζουν τη δουλειά τους.  

Στην κατηγορία Κοινωνικά ζητήµατα & Προβλήµατα (4,4%), οι κυριότερες 
αναφορές σχετίζονται µε την οικονοµία και την ακρίβεια που επικρατεί, µε την 
εγκληµατικότητα, ενώ προτείνουν λύσεις για να γίνουν η κοινωνία και ο κόσµος  µας 
καλύτεροι. 

Στην κατηγορία Μετανάστες/τριες (4%) οι περισσότερες αναφορές εστιάζουν 
στα συναισθήµατά τους για τα παιδιά µετανάστες, στους/στις µετανάστες/τριες και τη 
ζωή τους, ενώ αρκετά δηµοσιεύµατα γράφονται από τα ίδια τα παιδιά-µετανάστες 
που δηλώνουν τα συναισθήµατά τους. Ο λόγος των παιδιών είναι συναισθηµατικά 
φορτισµένος και η γραφή τους αποπνέει µια συµπάθεια προς τους/τις 
µετανάστες/τριες και µια προσπάθεια θετικής παρουσίασής τους.  

Στην κατηγορία Πολυπολιτισµός (2,2%) οι κυριότερες αναφορές αφορούν στη 
ζωή των παιδιών σε άλλες χώρες, στην Ελλάδα, αλλά και στις φυλές που 
εξαφανίζονται. 

Στη θεµατική Πολιτική (6,2%) και στην κατηγορία Πολιτικά πρόσωπα (4%) 
τα παιδιά  στέλνουν επιστολές σε πολιτικά πρόσωπα του τόπου τους (βουλευτές, 
δηµάρχους), υποστηρίζουν τις διεκδικήσεις για το σχολείο τους και για το µέλλον 
τους, αναφέρονται σε επισκέψεις πολιτικών προσώπων στο σχολείο και παίρνουν 
συνεντεύξεις πολιτικών.  

Στην κατηγορία πολίτευµα (2,2%) αναφέρονται κυρίως στη δηµοκρατία 
γράφοντας θετικά σχόλια και σηµειώνοντας τα οφέλη της για τους πολίτες.  

5. Συζήτηση 
Η καταγραφή των δηµοσιευµάτων έφερε στο φως το γεγονός ότι τα εν λόγω 
δηµοσιεύµατα βρίσκουν τη θέση τους στις στήλες των σχολικών εφηµερίδων και 
απασχολούν τους/τις  συντάκτες/τριες, οι οποίοι/ες τα προσεγγίζουν µέσα από 
ποικίλες µορφές σχολικού δηµοσιογραφικού λόγου: άρθρο, συνέντευξη, σχόλιο, 
σφυγµοµέτρηση (πβ. και Βαλσαµίδου & Κυρίδης, 2009).  

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η έκδοση µιας µαθητικής εφηµερίδας είναι 
µεταξύ άλλων και µια µαθησιακή διαδικασία που βασίζεται στις Αρχές της Επίλυσης 
Προβλήµατος (PBL) (Abercrombie, 1979· Green, 1991· Meadows, 1997· Burns, 
1997· Burns & Hazell, 1999· Boyd-Bell, 2005· Tanner, 2005) και ως τέτοια θα πρέπει 
να αξιολογείται µε βάση τις ειδικές και γενικές αρχές των επιστηµών της εκπαίδευσης 
(Βαλσαµίδου & Κυρίδης, 2009). Κατά συνέπεια, η ταξινόµηση των δηµοσιευµάτων 
των µαθητών/τριών ανά θεµατική, ανέδειξε την Ιστορία, πρώτη στις επιλογές των 
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συντακτών/τριών µε ποσοστό 39,4%, τον Πολιτισµό δεύτερη, µε ποσοστό 38,5%, την 
Κοινωνία τρίτη, µε ποσοστό 15,7% και την Πολιτική τέταρτη, µε ποσοστό 14,6%, 
ενώ οι επιµέρους κατηγορίες καταδεικνύουν τα προσφιλή σχετικά ζητήµατα των 
συντακτών/τριών αλλά και τον τρόπο προσέγγισής τους, φανερώνοντας ρητά τη 
σύµπλευση των γνωστικών περιοχών που περιγράφονται/προτείνονται στο ∆ΕΠΠΣ 
και ΑΠΣ, µε τα δηµοσιεύµατα των σχολικών εφηµερίδων. Ειδικότερα, η ιστορία, ο 
πολιτισµός, η κοινωνία και η πολιτική αποτελούν γνωστικά αντικείµενα/άξονες 
γνωστικού περιεχοµένου, η διδασκαλία των οποίων προτείνεται  και περιγράφεται 
στο ∆ΕΠΠΣ (2003) για το δηµοτικό σχολείο µέσα από τη διαθεµατική προσέγγιση 
της γνώσης (∆ΕΠΠΣ Κοινωνικής και Πολιτικής αγωγής: σ. 281-298, ∆ΕΠΠΣ 
Μελέτης Περιβάλλοντος: σ. 371-408, ∆ΕΠΠΣ της Ελληνικής Γλώσσας: σ. 21-60). 
Συγκεκριµένα περιγράφονται και προτείνονται –µεταξύ άλλων: 
• Στο ∆ΕΠΠΣ Κοινωνικής και πολιτικής αγωγής/ άξονες γνωστικού περιεχοµένου: 

πολιτισµός/Ευρωπαϊκή Ένωση/Μ.Μ.Ε./ο τόπος/η τοπική 
αυτοδιοίκηση/οικονοµικές δραστηριότητες/κοινωνικές οµάδες/κράτος και 
πολιτεία/κοινωνικά προβλήµατα.  

• Στο ∆ΕΠΠΣ Μελέτης περιβάλλοντος/ άξονες γνωστικού περιεχοµένου: τοπική 
ιστορία/εθνικές και τοπικές επέτειοι/επικοινωνία και ενηµέρωση/πολιτισµός της 
Ελλάδας και άλλων χωρών.  

• Στο ∆ΕΠΠΣ Ελληνικής Γλώσσας/ άξονες γνωστικού περιεχοµένου: γραφή και 
παραγωγή γραπτού λόγου/είδη λόγου/τύποι κειµένων/είδη κειµένων/διαχείριση 
της πληροφορίας.  

Η ευρεία ποικιλία της θεµατολογίας των εν λόγω δηµοσιευµάτων αλλά και η 
ίδια η ύπαρξη του εντύπου στο σχολείο/στην τάξη, αναδεικνύει ρητά  τις σχολικές 
εφηµερίδες ως το χώρο που επιτελούνται επιτυχώς οι στόχοι του  ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ, 
µια που σε αυτό το χώρο αφενός µεν –και αναµφισβήτητα- αποκτώνται οι δεξιότητες 
της επικοινωνίας, της χρήσης ποικίλων πηγών και εργαλείων πληροφόρησης, της 
συνεργασίας µε άλλα άτοµα, της κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών και η 
ικανότητα επίλυσης προβληµάτων, αφετέρου δε συνδυάζονται η διαθεµατικότητα, η 
πολυτροπικότητα, η κριτική ικανότητα, ο τρόπος του να µαθαίνουν οι µαθητές και οι 
µαθήτριες πώς να µαθαίνουν για πληθώρα γνωστικών αντικειµένων και γνωστικών 
περιοχών.  

6. Συµπεράσµατα 
Η συµβολή της σχολικής εφηµερίδας στον τρόπο του να µαθαίνουν οι µαθητές/τριες 
πως να µαθαίνουν αναδεικνύεται σηµαντική και από την παρούσα έρευνα που φέρνει 
στο φως τα σχετικά θέµατα τα οποία τα παιδιά προσεγγίζουν/καλύπτουν. Παράλληλα, 
ο  επικοινωνιακός στόχος- ο στόχος της προβολής των δηµοσιευµάτων στη σχολική 
εφηµερίδα- διαφοροποιεί τη διαδικασία της µάθησης, την κάνει πιο ελκυστική  και τη 
βγάζει από τα στενά όρια της σχολικής αίθουσας, του σχολικού µαθήµατος  αλλά και 
της ατοµικότητας.  Η διαδικασία της µάθησης –τόσο για τα παιδιά/συντάκτες όσο και 
για τα παιδιά/αναγνώστες-δεν είναι πια αναγκαστική και καταναγκαστική αλλά 
επιλεγόµενη και κατευθυνόµενη από τον ίδιο το µαθητή, από την ίδια  τη µαθήτρια. 
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Οι στόχοι του ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ ως προς τα γνωστικά αντικείµενα που πρέπει 
να καλυφθούν αλλά και ως προς τις δεξιότητες που είναι θεµιτό να αποκτηθούν µέσω 
αυτών από τους/τις  µαθητές/τριες, παίρνουν σάρκα και οστά µε τη δηµιουργία και 
την εργασία πάνω σε µια σχολική εφηµερίδα, ένα όργανο από τη φύση του συλλογικό 
αλλά και αντιπροσωπευτικό του κοινωνικο-επικοινωνιακο-µαθησιακού 
προσανατολισµού της σχολικής κοινότητας και του εκπαιδευτικού έργου.  
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Κορινθίας, Μεγάλης Παναγιάς Χαλκιδικής, Πειραµατικό Ολοήµερο Ανατολικού 
Θεσσαλονίκης, Ολοήµερο Πειραµατικό Θυµιανών Χίου, Αφρατίου Ευβοίας, 4ο  
Φερών-Αερινού Εύβοιας, 2ο Ληξουρίου Κεφαλονιάς, 2ο Σκύδρας Πέλλας, 5ο 
Γιαννιτσών Πέλλας, 8ο Χίου, 5ο Χίου, 6ο Ζακύνθου, 2ο Λάρισας, 1ο Κορίνθου, 1ο 
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