
 

 

Θέμα: Διαβίβαση εγγράφου σχετικά με πρόσκληση μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών ΠΕ80 

υποβολής άρθρων για τη σύνταξη τευχών Μαθητικής Εφημερίδας: «Για μια Βιώσιμη Οικονομία». 

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Δήμητρας Μακρή, κλάδου ΠΕ80-

Οικονομίας, με θέμα: «Πρόσκληση μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών ΠΕ80 υποβολής άρθρων για την 

σύνταξη Τευχών Μαθητικής Εφημερίδας: Για μια Βιώσιμη Οικονομία».  

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών της σχολικής σας 

μονάδας.  

Συν. 3 σελ.  

           Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ  

                             του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής  

 

 

                                                                        ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ  

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   

 

-------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

…… 
2o  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ   

------- 

 

Ταχ. Δ/νση            :    Έλλης 3  
Τ.Κ. – Πόλη           :   152 32,  Χαλάνδρι  Αττικής 
Δικτυακός Τόπος : http://attik.pde.sch.gr/2pekes/ 

Πληροφορίες      :  Παρασκευή Παγώνη  
                              :  Μάγδα Στεφάνοβιτς   
Τηλέφωνο           :  210 6080654-210 6850754 
E-mail                   :  2pekes@attik.pde.sch.gr 
 

Χαλάνδρι, 10.01.2020 
Αριθμ. Πρωτ.: 26 

 
ΠΡΟΣ: 

κ.κ. Δ-ντές/-ντριες και Εκπαιδευτικούς  

ΠΕ 80  Οικονομίας  των Γυμνασίων, ΓΕΛ 

(Δημόσιων και Ιδιωτικών),  των  ΕΠΑ.Λ.  

και Ε.Κ. επιστημονικής ευθύνης  

ΣΕΕ ΠΕ80  Δήμητρας Μακρή 

με έδρα στο 2ο  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής  

 

ΚΟΙΝ.  

- Περιφερειακή Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αττικής 

-  Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

Υπόψη κας Αθηνάς Νέλλα, Συμβούλου 

Α’ κλάδου ΠΕ80  

- Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας  
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Θέμα: Πρόσκληση Μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών ΠΕ80 υποβολής άρθρων για τη σύνταξη 

τευχών Μαθητικής Εφημερίδας: «Για μια Βιώσιμη Οικονομία».  

  

ο  2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, στο πλαίσιο των δράσεών του για τον Τομέα της Οικονομίας με τη  

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ80 Δήμητρα Μακρή, κατόπιν της έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

(αριθμ. πρωτ. Φ.1/ΔΝ/178955/Δ7/15.11.2019) προβαίνει στην έκδοση ηλεκτρονικής Μαθητικής 

Εφημερίδας με τίτλο: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ». 

Σκοπός της δράσης είναι να προωθηθεί ο οικονομικός εγγραμματισμός των μαθητών/τριών των 

σχολικών  μονάδων παιδαγωγικής και επιστημονικής μας ευθύνης μέσω της ουσιαστικής συμβολή τους 

στη διαμόρφωση των Τευχών της Μαθητικής Εφημερίδας με θεματικές που άπτονται του Τομέα της 

Οικονομίας. 

Για τον λόγο αυτό καλούμε τους/τις μαθητές/τριες των Γυμνασίων, ΓΕΛ, ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ., με τους 

εκπαιδευτικούς τους ΠΕ80 να συμμετάσχουν με την υποβολή άρθρων στην διαμόρφωση των Τευχών της 

Μαθητικής Εφημερίδας. 

Τα άρθρα θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή στο 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, υπόψη κας Μακρή. 

Πληροφορίες: Δ. Μακρή στο email: dimimakri@sch.gr. Το 1ο Τεύχος προγραμματίζεται να αναρτηθεί 

στην  ιστοσελίδα του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής τον Μάρτιο του 2020.  

Επισυνάπτονται:  

(1)_Πληροφορίες για  (σελ. 2) 

(2)_ Έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ. (αριθμ. πρωτ. Φ.1/ΔΝ/178955/Δ7/15.11.2019) 

 

                 Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

Δήμητρα Μακρή, κλάδου ΠΕ80-Οικονομίας 

                                                                                      Έδρα: 2ο  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 

                                                                                                  Ανάθεση: 1ο, 3ο, 4ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   

 

-------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

…… 
2o  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ   

------- 

 

Τ 

Ταχ. Δ/νση            :    Έλλης 3  
Τ.Κ. – Πόλη           :   152 32,  Χαλάνδρι  Αττικής 
Δικτυακός Τόπος : http://attik.pde.sch.gr/2pekes/ 

Πληροφορίες      :   Δήμητρα Μακρή  
Τηλέφωνο           :   210 6080654-2106850754 
E-mail                   :   2pekes@attik.pde.sch.gr 
 

Χαλάνδρι, 10.01.2020 

Αριθμ. Πρωτ.: 26 

 

ΠΡΟΣ: 

κ.κ. Δ-ντές/-ντριες και Εκπαιδευτικούς  

ΠΕ 80  Οικονομίας  των Γυμνασίων, ΓΕΛ 

(Δημόσιων και Ιδιωτικών),  των  ΕΠΑ.Λ.  

και Ε.Κ. επιστημονικής ευθύνης  

ΣΕΕ ΠΕ80  Δήμητρας Μακρή 

με έδρα στο 2ο  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής  

 

ΚΟΙΝ.  

- Περιφερειακή Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αττικής 

-  Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

Υπόψη κας Αθηνάς Νέλλα, Συμβούλου 

Α’ κλάδου ΠΕ80  

- Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας  
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ο 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής και η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ80 Οικονομίας  

Δήμητρα Μακρή, επιχειρεί την πρώτη εκδοτική προσπάθεια με σκοπό να προωθηθούν 

θεματικές που άπτονται του Τομέα Οικονομίας με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών ΠΕ80 

Οικονομίας και των μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων επιστημονικής και παιδαγωγικής 

μας ευθύνης, Γυμνασίων, ΓΕΛ, (δημόσιων και Ιδιωτικών) ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ.   

Η Εφημερίδα ως μαθητικό έντυπο δίνει την ευκαιρία να αναδειχθούν τα ενδιαφέροντα και οι 

δυνατότητες των μαθητών/τριών  σε θέματα οικονομικού εγγραμματισμού.   

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα (για τους/τις μαθητές/τριες)  

• να μάθουν με διαφορετικό τρόπο και να συνεργαστούν   

• να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση   

• να δημιουργούν έντυπο και να συνειδητοποιούν τον ρόλο των ΜΜΕ  

• να επικοινωνήσουν με κοινό για θέματα  Βιώσιμης Οικονομίας  

• να γίνουν ενεργοί οικονομικά πολίτες  

Θεματολογία Μαθητικής Εφημερίδας :  

Θέματα, με σκοπό την προβολή του κλάδου ΠΕ80 Οικονομίας.  

Προτεινόμενα Τεύχη: 

1. Οικονομία και Ενεργός Πολίτης 

2. Οικιακή Οικονομία με έμφαση στο «Νοικοκυριό», μία από τις βασικές μονάδες του 

Οικονομικού Κυκλώματος 

3. Επιχειρείν και Επιχειρηματικότητα με αναφορά και στη τουριστική δραστηριότητα 

 

Διάρθωση Φύλλου Μαθητικής Εφημερίδας  

 

Στην 1η σελίδα της εφημερίδας «χωρά» δύο άρθρα:   

            Το κύριο άρθρο μπορεί να έχει 175-200 λέξεις. 

            Το δευτερεύων άρθρο μπορεί να έχει 75-125 λέξεις. 

Εσωτερική σελίδα: έως τρία άρθρα 

Το 1ο άρθρο μπορεί να έχει 150-200 λέξεις. 

Το 2ο άρθρο μπορεί να έχει 100-150 λέξεις. 

Το 3ο άρθρο μπορεί να αποτελείται από 75-125 λέξεις. 

Οπισθόφυλλο: Ανήκει στον εκδότη 

 

Επικεφαλίδα: Προσοχή, η επικεφαλίδα ενός άρθρου είναι ένα σημαντικό μέρος της εφημερίδας 

και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. 

 

Γραμματοσειρά:  Comic Sans MS, μέγεθος 11. 

 

Τ 

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ  
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Συντακτική Επιτροπή:   

- η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ80 Οικονομίας  

- ο/η/οι εκπαιδευτικός/-οί των σχολικών μονάδων επιστημονικής και παιδαγωγικής 

ευθύνης, που συμμετέχουν με άρθρα μαθητών/τριών τους στο συγκεκριμένο τεύχος. 

Αρθρογράφοι:  

- κύριοι συντάκτες οι μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων 

- οι εκπαιδευτικοί ή οι Δ/ντές/ντριες των συμμετεχόντων σχολικών μονάδων (σελίδα του 

εκδότη). 

Εικονογράφηση άρθρων: Η επιλογή εικόνων ή γραφικών είναι ένα σημαντικό μέρος της 

προσθήκης περιεχομένου στην εφημερίδα.  Σκεφτείτε το άρθρο σας και κρίνετε εάν η εικόνα 

υποστηρίζει ή εμπλουτίζει το μήνυμα που προσπαθείτε να αποδώσετε.  Προσπαθήστε να μην 

επιλέξετε εικόνες που δεν ταιριάζουν με το περιεχόμενο του άρθρου. Αφού επιλέξετε μια 

εικόνα, βεβαιωθείτε ότι έχετε γράψει τη λεζάντα της εικόνας και την πηγή προέλευσης.  

 

Συμμετοχή στη διαμόρφωση τευχών της εφημερίδας  

Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ80 στο πλαίσιο των εργασιών που αναθέτουν στην τάξη, από τα 

projects, από δράσεις προγραμμάτων αντλούν θεματικές και άρθρα τα οποία αφού 

εκτιμήσουν/αξιολογήσουν τα αποστέλλουν σε ηλεκτρονική μορφή προς δημοσίευση στο 

email: dimimakri@sch.gr.  

Καλό είναι ένα σχολείο να συμμετέχει με ελάχιστο αριθμό δύο έως τρεις 

μαθητές/τριες έτσι ώστε να μπορεί να διαμορφώσει μία εσωτερική σελίδα. Σε 

περίπτωση που συμμετέχουν 2 μαθητές μπορεί το σύνολο των λέξεων της 

σελίδας να αυξομειωθεί ανάλογα. Επίσης μπορεί σχολικές μονάδες να 

συνεργαστούν μεταξύ τους, ακόμα και ένα σχολείο μπορεί να αναλάβει την 

εκπόνηση ενός τεύχους της εφημερίδας. 

 

Ενδεικτικά παραθέτουμε υπόδειγμα μαθητικής εφημερίδας  

https://www.flipsnack.com/Dimac/1-final-final.html?b=1&p=8  
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