
Τίτλος εισήγησης:‘Δημιουργώντας  μια   ραδιοφωνική  εκπομπή  και  

την   εφημερίδα   του   σχολείου μας’. 

Ονοματεπώνυμο:Θαλασσούδη Χριστίνα  Κοινωνιολόγος ΠΕ 10.50 στο 

1ο ΕΕΕΕΚ Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη[Πανοράματος]. 

Στοιχεία επικοινωνίας:christinathalas@gmail.com ,κιν.6946210380. 

Περίληψη της εισήγησης:Το πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας  υλοποιήθηκε στο 

1ο ΕΕΕΕΚ Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη[Πανοράματος].Συμμετείχαν 8 παιδιά στο 

ραδιόφωνο και όλα τα παιδιά του σχολείου στην εφημερίδα μας.Δημιουργήθηκαν 

ομάδες 3-5 παιδιών για το ραδιόφωνο και ομάδες 3-4 παιδιών για την εφημερίδα 

μας.Οι  στόχοι του προγράμματος ήταν άμεσοι  και έμμεσοι. 

    Όσον αφορά το ραδιόφωνο ,τα παιδιά είχαν ενεργό ρόλο στην επιλογή του 

θέματος της εκπομπής,στην επιλογή των τραγουδιών,στην επιλογή του μουσικού 

χαλιού  και  τα λόγια των παιδιών ήταν αυτούσια  .Από τα ίδια τα παιδιά φτιάχτηκε 

ένα σποτάκι για να μας γνωρίσουν οι ακροατές μας.Πραγματοποιήθηκαν 4 

ραδιοφωνικές εκπομπές σε συνεργασία με το Δημοτικό Ραδιόφωνο 

Θεσσαλονίκης.Συμμετείχαμε και στο 1ο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου μέσω 

skype που έγινε στα Καλάβρυτα. 

   ‘Οσον αφορά την εφημερίδα μας,τα παιδιά γράψανε με το δικό τους γραφικό 

χαρακτήρα ,την εμπειρία τους από τα πρόγραμματα του σχολείου μας που 

συμμετείχαν.Όσα παιδιά μου δεν είχαν τη δυνατότητα να γράψουν ,μπήκαν 

ζωγραφιές τους.Συμμετείχαμε στο Μαθητικό Διαγωνισμό Εφημερίδας που 

διοργάνωσε η Εφημερίδα ‘Μακεδονία’ και  τα παιδιά μου πήραν βραβείο για την 

προσπάθεια  τους. 

    Η  χαρά όλων ήταν απερίγραφτη και τα παιδιά εκφράσαν την επιθυμία να 

συνεχιστεί το πρόγραμμα και την επόμενη σχολική χρονιά. 

Κείμενο εισήγησης: Το πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας υλοποιήθηκε στο 

1οΕΕΕΕΚ Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη[Πανοράματος] κατά το σχολικό έτος 2012-13. 

Οαριθμός των παιδιών που συμμετείχαν ήταν 8 στο ραδιόφωνο και όλα τα παιδιά 

του σχολείου μας [32] στην εφημερίδα μας. 

Στόχοι προγράμματος: 

 Άμεσοι στόχοι:η συνεργασία και η ομαδικότητα,η ανάληψη πρωτοβουλίας,η 

ανάληψη ρόλων ,η ενεργό συμμετοχή των παιδιών,η τόνωση της αυτοπεποίθησης 

,η οργάνωση της σκέψης και η εμπειρία από τη δουλειά του ραδιοφώνου και του 

δημοσιογράφου. 



Έμμεσοι στόχοι:η ανάπτυξη της επαγγελματικής συνείδησης,η κοινωνική αγωγή 

τους ,η επαγγελματική αγωγή τους,η ένταξη στο κοινωνικό σύνολο και η γνωριμία 

με επαγγελματικούς χώρους στα πλαίσια του επαγγελματικού προσανατολισμού. 

Εφαρμογή του προγράμματος 

Ραδιόφωνο:Δημιουργήθηκαν ομάδες 3-5 παιδιών για κάθε ραδιοφωνική εκπομπή.Η 

προετοιμασία έγινε στην τάξη .Τα παιδιά είχαν ενεργό ρόλο  στην επιλογή του 

θέματος της εκπομπής,στο γράψιμο των κειμένων[αυτούσια τα λόγια των 

παιδιών],στην επιλογή των τραγουδιών[τα τραγούδια της αρεσκείας τους],στην 

επιλογή του μουσικού χαλιού [το τραγούδι που ακουγόταν όταν τα παιδιά 

μιλούσαν] και στην δημιουργία του spot της εκπομπής  στο οποίο τα παιδιά λέγανε 

από ποιο σχολείο είμαστε για να μας γνωρίσουν οι ακροατές μας. 

Εφημερίδα:Δημιουργήθηκαν ομάδες 3-4 παιδιών όπου γράψανε τις εμπειρίες τους 

έτσι όπως τις βιώσανε από τα διάφορα προγράμματα που συμμετείχαν.Τα παιδιά 

είχαν την ευκαιρία να γράψουνε τις εμπειρίες τους αυτούσιες,με  δικά τους λόγια , 

με το δικό τους γραφικό χαρακτήρα,περιγράφοντας τη συμμετοχή τους σε διάφορα 

προγράμμτα του σχολείου μας.Τα παιδιά γράψανε την εμπειρία τους από το 

πρόγραμμα κοινωνικοποίησης,τις επισκέψεις μας σε ιδιωτικούς και δημόσιους 

χώρους εργασίας,τις πολιτιστικές δράσεις ,το πρόγραμμα του ‘τοστ’,το πρόγραμμα 

‘Σούπερ Μάρκετ’,το θεατρικό και τις ραδιοφωνικές εκπομπές. 

Υλοποίηση προγράμματος 

Ραδιόφωνο:Πραγματοποιήθηκαν 4 ραδιοφωνικές εκπομπές σε συνεργασία με το 

Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης fm 100,6. 

1η Ραδιοφωνική εκπομπή έγινε στις 20-11-2012 με θέμα ‘Πώς περνάμε την μέρα 

μας στο σχολείο –Τι δραστηριότητες κάνουμε’. 

2η Ραδιοφωνική εκπομπή έγινε στις 23-1-2013 με θέμα ‘Τι μου αρέσει να κάνω’. 

3η Ραδιοφωνική εκπομπή έγινε στις 13-3-2013 με θέμα ‘Ποιο είναι το επάγγελμα 

που μου αρέσει να κάνω’ και ως δημοσιογράφοι πήρανε  συνέντευξη από τον 

ηχολήπτη[η σύνταξη του ερωτηματολογίου έγινε από τα παιδιά]. 

4η Ραδιοφωνική εκπομπή έγινε στις 22-5-2013 με θέμα ‘Πώς περνάω και τι κάνω το 

καλοκαίρι μου’. 

Εφημερίδα:Δημιουργήθηκαν ομάδες 3-4 παιδιών και στα πλαίσια συναντήσεων μας 

γράφανε τις εμπειρίες τους από τα διάφορα προγράμματα που συμμετείχαν.Μαζί 

με τα κείμενα μπήκαν και ζωγραφιές των παιδιών  που δεν είχαν τη δυνατότητα να 

γράψουν κείμενα.Τα παιδιά συμμετείχαν και στην διαμόρφωση της 



εφημερίδας,λέγοντας το κάθε παιδί την  γνώμη του και από κοινού αποφάσιζαν για 

το τελικό αποτέλεσμα. 

Τύπωμα εφημερίδας 

   Τυπώθηκε η εφημερίδα μας μέσω χορηγείας από ιδιώτη σε 500 αντίτυπα των 12 

σελίδων.Στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας ,το παιδί έχει τη δυνατότητα να 

ζωγραφίσει το σχολείο . 

Σχόλια –Συμπεράσματα 

   Πήραμε συνέντευξη από τα παιδιά που συμμετείχαν με σκοπό να περιγράψουν 

την εμπειρία τους από την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.Με δική τους 

πρωτοβουλία ,τα παιδιά, ρωτούσαν το ένα το άλλο για την εμπειρία τους από το 

πρόγραμμα.Η εμπειρία αυτή ,στα  παιδιά άρεσε πολύ,διότι είχαν την ευκαιρία να 

εκφραστούν με δικά τους λόγια.Τα παιδιά συμμετείχαν με πολύ ενθουσιασμό.Είχαν 

όρεξη για δουλειά και τους άρεσε  η όλη διαδικασία.Δούλεψαν ομαδικά και 

συνεργατικά καθώς το κάθε παιδί σεβόταν τη γνώμη του άλλου.Εκφράσαν τη γνώμη 

τους και στην διαμόρφωση της εφημερίδας.Τα παιδιά γνώρισαν το επάγγελμα του 

ραδιοφώνου και του δημασιογράφου και εκφράσαν την επιθυμία   να κάνουνε το 

πρόγραμμα και την επόμενη σχολική χρονιά. 

   Οι γονείς χάρηκαν πολύ ακούγοντας τις φωνές των παιδιών τους στο ραδιόφωνο 

και βλέποντας την εφημερίδα που φτιάχτηκε από τα ίδια τα παιδιά. 

   Για πρώτη φορά το σχολείο μας έχει  δική του εφημερίδα και μοιράστηκε από τα 

παιδιά σε διάφορους φορείς.Έτσι όλοι γνώρισαν το σχολείο μας  και έμαθαν τι 

δραστηριότητες κάνουμε. 

   Λάβαμε μέρος στο μαθητικό διαγωνισμό  εφημερίδας που υλοποίησε η  

εφημερίδα ‘Μακεδονία’  στον οποίο συμμετείχαν 16 σχολεία από όλη την 

περιφέρεια και ήμασταν το μοναδικό σχολείο ειδικής αγωγής που συμμετείχε.Όλες 

οι εφημερίδες των σχολείων ήταν αναρτημένες στο περίπτερο της εφημερίδας 

‘Μακεδονία’ στην ΔΕΘ.Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ‘Βελλίδειο’ 

συνεδριακό κέντρο της ΔΕΘ, τα παιδιά βραβεύτηκαν για την προσπαθειά τους.Στα 

παιδιά δώθηκαν έπαινοι και ένα χρηματικό ποσό.Συμμετείχαμε και στο 1ο Φεστιβάλ 

Μαθητικού Ραδιοφώνου μέσω skype που έγινε στα Καλάβρυτα.   

    Η χαρά όλων μας ήταν απερίγραφτη. 

    Ευχόμαστε και στην επόμενη σχολική χρονιά να συνεχιστεί το πρόγραμμα. 

 -   Συνημμένα ακολουθούν:   Μια   ραδιοφωνική   εκπομπή    ηχογραφημένη   και  

το   pdf    της σχολικής εφημερίδας  . 


