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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ 

27/12/2021 

Αγαπητοί γονείς, 

 

Το σχολείο μας θα συμμετέχει στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Σχολικής Εφημερίδας «Σχολική 

εφημερίδα: Η καταιγίδα ... μιας πανδημίας» 

 

Αυτές τις μέρες που τα παιδιά ξεκουράζονται, προτρέψτε τα να συμμετέχουν στην ομάδα σύνταξης του 

περιοδικού του σχολείου μας με οτιδήποτε από τα παρακάτω: 

 

1. Άρθρο 

2. Ρεπορτάζ / έρευνα 

3. Συνέντευξη 

4. Παρουσίαση / Κριτική (εναλλακτικά: βιβλίου, ταινίας, θεατρικής παράστασης, εικαστικής 

δημιουργίας) 

5. Λογοτεχνικό κείμενο (π.χ. χρονογράφημα, ποίημα, διήγημα, μονόλογος) 

6. Γελοιογραφία ή κόμικ 

7. Φωτογραφίες 

8. Εικαστικά έργα (π.χ. ζωγραφιά, σκίτσο) 

9. Παιχνίδια (π.χ. σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, ακροστιχίδες) 

Το θέμα της δημιουργίας τους πρέπει να είναι σχετικό με την πανδημία covid-19. 

Μπορούν να αποστείλουν τις δημιουργίες τους στο email του σχολείου, mail2@gym-pefkon.thess.sch.gr, 

το αργότερο μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2022. 

 

Οι στόχοι του Διαγωνισμού είναι: 

1. Η διερεύνηση των ποικίλων επιπτώσεων της πανδημίας σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής 

2. Η πληροφόρηση και η ενεργοποίηση των μαθητών σε σχέση με ζητήματα της επικαιρότητας 

3. Η εξοικείωση των μαθητών/τριών με τα ποικίλα είδη του δημοσιογραφικού λόγου 

4. Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και η αναζήτηση πηγών γνώσης σε αυτήν 

5. Η ανάπτυξη ερευνητικού πνεύματος (π.χ. αναζήτηση πηγών, αρχειοθέτηση, επεξεργασία, αξιολόγηση) 

και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης 

6. Η καλλιέργεια της ικανότητας για διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση 

7. Η ανάπτυξη των δημιουργικών και εκφραστικών ικανοτήτων των μαθητών/τριών 

8. Η ανάπτυξη της συνεργατικότητας 

9. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της προσωπικότητας των μαθητών 

 

Επίσης, ενόψει των γιορτών που διανύουμε, μπορούν να αναρτήσουν τις ευχές τους για τις φετινές 

γιορτές, σε σχέση με την πανδημία, στον ηλεκτρονικό πίνακα του σχολείου με τίτλο «Τα Χριστούγεννα 

της πανδημίας (2021-22)». Ο ηλεκτρονικός πίνακας θα δημοσιευθεί στο τεύχος του περιοδικού μας που 

θα αποσταλεί στον διαγωνισμό «Σχολική εφημερίδα: Η καταιγίδα ... μιας πανδημίας». Μπορούν να 

αναρτήσουν κείμενο, φωτογραφίες, ζωγραφιές, video … 

Βρίσκεται στη διεύθυνση: http://linoit.com/users/1gympefkon/canvases/ChristmasPandemic2022 

 

 

Καλές γιορτές με υγεία και με όλους όσους αγαπάμε και χωρίς τον έναν 

που μισούμε… (ποιος είναι;) 

(Λύση του κουίζ: ο Covid 19, 20, 21: stop) 

 

Με εκτίμηση 

Από τη Διεύθυνση  

του 1
ου

 Γυμνασίου Πεύκων 


