
Ηλεκτρονικό Περιοδικό
Περιφερειακού Γυµνασίου – Λυκείου Λευκάρων

Σχολείο: Περιφερειακό Γυµνάσιο – Λύκειο ΛευκάρωνΤάξη: ∆ιατµηµατικό (Β’ και Γ’ Λυκείου)Εκπαιδευτικός: Άννα – Μαρία Λίγγη, φιλόλογοςΜαθησιακοί Στόχοι
1. Να νιώσουν το αίσθηµα του ανήκειν και ως µέλη µιας οµάδας να 
συνεργαστούν για να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους χρησιµοποιώντας 
συνεργατικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
2. Μέσα από τη µελέτη άλλων ηλεκτρονικών περιοδικών:
• να δουν και να αντιληφθούν τι είναι  το ηλεκτρονικό περιοδικό και ποιες οι 
δυνατότητές του
• να µάθουν να καθορίζουν κριτήρια για την επιλογή στοιχείων που θα 
χρησιµοποιήσουν και οι ίδιοι στο δικό τους περιοδικό
• να καταφέρουν να καθορίσουν οι ίδιοι το περιεχόµενο και τη δοµή του δικού 
τους περιοδικού
• να αντιληφθούν πως σε κάθε δηµιουργική εργασία όπως αυτή πρέπει να 
υπάρχει πρωτοτυπία την οποία να επιδιώξουν µέσα από το τελικό αποτέλεσµα
3. Να  καλλιεργηθεί η αισθητική τους ικανότητα και η εκτίµηση του ωραίου
4. Να οξύνουν τη δηµιουργική και κριτική σκέψη 
5. Να ερευνήσουν και να επιλέξουν το κατάλληλο εργαλείο για τη 
δηµιουργία του ηλεκτρονικού περιοδικού του σχολείου
6. Να καθορίσουν οι ίδιοι τους ρόλους τους για συνεισφορά στην 
οµάδα, ανάλογα µε τις δυνατότητές τους 
7. Να βλέπουν τα τεκταινόµενα στο σχολείο από την οπτική 
γωνιά του δηµοσιογράφου και να λειτουργήσουν ως τέτοιοι, 
συλλέγοντας πληροφορίες και κάνοντας ρεπορτάζ
8. Να καλλιεργήσουν τη γλωσσική έκφραση συντάσσοντας 
κείµενα σύντοµα και περιεκτικά µε δηµοσιογραφική χροιά και 
να δηµιουργήσουν µικρά βίντεο

Περιεχόµενο και δραστηριότητες
     Με τη σειρά που ακολουθεί, έγιναν οι ακόλουθες 

δραστηριότητες:1. Γνωριµία µε τη ∆ιαδικτυακή Πλατφόρµα Mahara και 

τις δυνατότητες που παρέχει στον χρήστη.
2. ∆ιερεύνηση άλλων ηλεκτρονικών περιοδικών και  

συζήτηση σε Forums για να οριστεί το περιεχόµενο και 

η δοµή του Περιοδικού3. Ανάθεση ρόλων και καθορισµός της εργασίας του 

καθενός.
4. Συλλογή πληροφοριών και υλικού και ανάρτησή 

τους στο Mahara.5. Συζήτηση στα Forums και επιλογή των χρήσιµων για 

το τελικό προϊόν πληροφοριών, υλικού κ.λπ.
6. ∆ηµιουργία  –ανάλογα µε τον ρόλο και την εργασία 

που ο καθένας είχε αναλάβει - βίντεο, άρθρων, 

δηµοσιογραφικών αναφορών για διάφορα 
τεκταινόµενα στο σχολείο κ.λπ. και ανάρτησή τους στο 

Mahara
7. Συζήτηση στα Forums για αλλαγές, εκκρεµότητες  

και διορθώσεις8. Τελική διαµόρφωση του περιοδικού

∆εξιότητες 21ου αιώνα

κριτική σκέψη, δυνατότητα ορθής 

επιλογής και λήψης απόφασης, 

επικοινωνία, συνεργασία, φαντασία και 

δηµιουργικότητα, τεχνολογικός 

γραµµατισµός, υπευθυνότητα και 

προσαρµοστικότητα

Μαθησιακό Προϊόν

Το ηλεκτρονικό περιοδικό του σχολείου!



Στοιχεία της εφαρµογής

Αρχικά οι µαθητές εξοικειώθηκαν µε τη χρήση της 

∆ιαδικτυακής Πλατφόρµας Mahara. Στη συνέχεια 

οργανώθηκαν (συζητώντας στα Forums µε την 

εκπαιδευτικό αλλά και µεταξύ τους), ανέλαβαν ρόλους 

και χρησιµοποίησαν την Πλατφόρµα Mahara ως 

αποθετήριο, ως προσωπικό ηµερολόγιο και ως τρόπο 

επικοινωνίας µε τους συµµαθητές τους για την 

εκπόνηση του περιοδικού του σχολείου.

Αναστοχασµός 

Τα παιδιά ένιωσαν πως έχουν την ευθύνη για τη διεκπεραίωση της 

δουλειάς που ανέλαβε ο καθένας, γι’ αυτό εργάστηκαν µε ζήλο, 

συνεργάστηκαν µεταξύ τους και µε την καθηγήτριά τους και 

πέτυχαν τον στόχο τους. Απέκτησαν νέες δεξιότητες χειρισµού 

του γραπτού λόγου σε ειδικά περιβάλλοντα και 

καλλιέργησαν την κριτική τους σκέψη θέτοντας κριτήρια 

και κάνοντας προσωπικές επιλογές. Καλλιέργησαν επίσης 

τη δηµιουργικότητα και την αισθητική τους. Σε όλα αυτά θετικό 

ρόλο έπαιξε και η επικοινωνία µας µέσω της πλατφόρµας Mahara. Η 

δηµιουργία της οµάδας που επικοινωνούσε σε αυτό το ειδικό πλαίσιο 

ενθουσίασε τους µαθητές και τους έκανε κοινωνούς της όλης προσπάθειας. 

Πρακτικά, η πλατφόρµα µάς χρησίµευσε ως τόπος ανταλλαγής 

απόψεων-συζήτησης µέσα από τα φόρουµς, αλλά και ως αποθετήριο όπου οι 

µαθητές ανέβαζαν το υλικό που συγκέντρωναν ή δηµιουργούσαν. 

Τα παιδιά αντιµετώπισαν αρχικά δυσκολίες στην προσπάθειά τους να ανεβάζουν 

υλικό στο Mahara, κυρίως φωτογραφίες και βίντεο. Έτσι κατέφυγαν σε άλλους 

τρόπους, τους οποίους έβρισκαν πιο εύχρηστους (Dropbox, email κ.λπ). Το 

πρόβληµα όµως αυτό βελτιώθηκε αισθητά, αφού κατόπιν αιτήµατος στους 

διαχειριστές της πλατφόρµας Mahara, αυξήθηκε το µέγιστο µέγεθος αρχείου που 

µπορούσαν να ανεβάσουν.


