
4ο Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας - Ξενιτίδειο

Disneyschool

«Ένα δέντρο… η αφορμή»



Ομάδες μαθητών

Ε2 τάξη

• Ιατρίδης Νικόλαος 

• Κιλάρογλου Κρυσταλία 

• Μιχαηλίδου Γιοβάννα-Παρασκευή

• Μπαϊράμη Άντζελα   

• Νοχουτίδου Χρυσούλα 

• Παπαγεωργίου Ευστρατία 

• Ριζάκη Δανάη 

• Σταυρίδου Ιωάννα-Μαρία 

• Τζάτση Δήμητρα 

• Τζάτσης Αναστάσιος 

• Τουρλάκη Μαρία 

• Τσιροπούλου Χριστίνα 

Στ2 τάξη

• Kόγιoς Παρασκευάς-Χρήστος 

• Κοντράσι Αβνί 

• Κώνστας Γεώργιος   

• Λαμπρίδου Ειρήνη    

• Λαμπρίδου Μαρία     

• Μόσχου Ευφημία     

• Μπαϊρακταρίδου Μαρία 

• Παπαδοπούλου Ασημένια

• Πασόη Μαρία

• Πασόη Μυρτώ

• Πασχούλης Ιωσήφ

• Σιδηρόπουλος Χρίστος    

• Ταραλίδης Ιωάννης

• Τάρε Ελένη



• Προκοπίδης Νικόλαος– ΠΕ 70

• Τότσκα  Χριστίνα– ΠΕ70

Επιβλέποντες Εκπαιδευτικοί



Disneyschool

 Αξιοποίηση της νέα υπηρεσίας του Πανελλήνιου Σχολικού
Δικτύου « Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά και Εφημερίδες»
(http://schoolpress.sch.gr)

 Δημιουργία ηλεκτρονικού περιοδικού του 4ου Δημοτικού
Σχολείου Αριδαίας - Ξενιτίδειο, με τίτλο Disneyschool

 Δημοσίευση του πρώτου τεύχος του περιοδικού μας που έχει ως
θέμα “Ένα δέντρο… η αφορμή”.

 Το ηλεκτρονικού μας περιοδικό μπορείτε να το βρείτε στην
διεύθυνση: http://schoolpress.sch.gr/disneyschool

http://schoolpress.sch.gr/
http://schoolpress.sch.gr/disneyschool/


 Δενδρική οργάνωση ως προς το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού
μας περιοδικού.

 Ξεκινήσαμε με το θέμα που θέλαμε να πραγματεύεται το
συγκεκριμένο τεύχος του περιοδικού μας.

 Οργανώσαμε τις στήλες που θα έχει το περιοδικό μας γενικά

 Εντάξαμε τα άρθρα του συγκεκριμένου τεύχους σε αυτές τις
στήλες

Οργάνωση



Θεματικοί Άξονες

Συζητήσαμε με τους μαθητές το θέμα και αποφασίσαμε από
κοινού να ασχοληθούμε με τους παρακάτω θεματικούς άξονες.

• To δέντρο γενικά

• Λογοτεχνία

• Συναισθηματική νοημοσύνη

• Δημιουργική γραφή

• Τέχνη

• Παιχνίδια

• Πληροφορική



Υλοποίηση

 Η υλοποίηση του ηλεκτρονικού περιοδικού χωρίζεται σε δύο φάσεις.

 Στη φάση της δημιουργίας - παραγωγής του υλικού των άρθρων και

 Στη φάση της σύνταξης – δημοσιοποίησης των άρθρων

 Και οι δύο φάσεις υλοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου από τους μαθητές με την
καθοδήγηση πάντα των υπεύθυνων εκπαιδευτικών.

 Για τη δημιουργία – παραγωγή του υλικού των άρθρων ασχολήθηκαν τόσο οι
μαθητές της Ε’ τάξης όσο και οι μαθητές της Στ΄ τάξης του σχολείου.

 Η σύνταξη – δημοσιοποίηση των άρθρων έγινε από τους μαθητές και των δύο
τάξεων.

 Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των 2 ατόμων και η κάθε ομάδα
ασχολήθηκε με τη σύνταξη και τη δημοσίευση κάποιων άρθρων. Έτσι οι
μαθητές ενεπλάκησαν σε όλα τα στάδια παραγωγής του περιοδικού
μας.



Δείτε το περιοδικό

http://schoolpress.sch.gr/disneyschool/

http://schoolpress.sch.gr/disneyschool/

