Ο κόσμος στα μάτια των παιδιών
Συμμετοχή σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Μαθητικών
Εφημερίδων και Περιοδικών με πολύ κολακευτικά σχόλια
Η έκδοσή της ξεκίνησε το 2002-03 … και συνεχίζουμε…
Ήταν Χριστούγεννα του 2002, όταν
γεννήθηκε κι ακούστηκε ο πρώτος
χτύπος της. Από τότε συνεχής η έκδοση
και η κυκλοφορία της σχολικής μας
εφημερίδας «Ο κόσμος στα μάτια των
παιδιών». Ίσως είναι μοναδικό για
δημοτικό σχολείο να εκδίδει τόσα
συνεχόμενα χρόνια σχολική εφημερίδα.
Από τότε δεκάδες χτύποι γεμάτοι με τις
μικρές και μεγάλες δράσεις της σχολικής
μας κοινότητας.
Πρέπει να πούμε πολλά "ευχαριστώ"
Πρώτα απ’ όλα στους μαθητές της ΣΤ'
του σχ. έτους 2002-03 και της
δασκάλας τους κας Γκακούδη Σοφίας,
που είχαν εμπνευστεί τη δημιουργία,
κυκλοφορία & τον τίτλο της εφημερίδας.
Από τότε πολλοί μαθητές και δάσκαλοι της ΣΤ' τάξης όλων των ετών,
συνέχισαν, στηρίζοντας την με όλες τις δυνάμεις τους και βάζοντας τις δικές
τους πινελιές έμπνευσης και δημιουργίας.
Στους χορηγούς μας που με τη στήριξή
τους,
κάνανε
το
όνειρό
μας
πραγματικότητα. (χωρίς αυτούς δε θα
είχαμε καταφέρει το ίδιο αποτέλεσμα).
Στους δασκάλους των ξένων γλωσσών,
των Τ.Υ. κι όλων των τμημάτων που
στήριξαν αυτήν την προσπάθεια. Τέλος
να
ευχαριστήσουμε
όλους
τους
αναγνώστες μας. Εσείς είστε η μεγάλη
δύναμή μας.
Προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια μέσα
από την εφημερίδα μας να περάσουμε
διάφορα μηνύματα στο σχολείο μας αλλά
και στην κοινωνία γενικότερα. Να
αναδείξουμε το δικαίωμα του κάθε
παιδιού και του κάθε ανθρώπου να έχει
άλλη θρησκεία, άλλα μουσικά ακούσματα,
άλλο πολιτισμό, άλλα ήθη κι έθιμα.

Να σεβόμαστε και να αποδεχόμαστε τη
διαφορετικότητα, να βρίσκουμε αυτά που
μας ενώνουν. Να σεβόμαστε και να
αποδεχόμαστε τη μοναδικότητα του κάθε
παιδιού. Ότι υπάρχει χώρος για όλους,
ότι για όλους υπάρχουν όνειρα. Να
καταλάβουμε όλοι μας, ότι αυτό που ζούμε
καθημερινά μέσα στην τάξη και μέσα στο
σχολείο, με αυτή τη σύνθεση, είναι τελικά
προνόμιο ( αυτή η ανταλλαγή εμπειριών &
βιωμάτων ) κι όχι κοινωνικό πρόβλημα.
Κυκλοφορεί σε έντυπη κι ηλεκτρονική
μορφή. Με ποικίλα θέματα, πάντα
επίκαιρη, προβάλλοντας τις πλούσιες
δράσεις μας. Διαβάζεται ευχάριστα από
μικρούς και μεγάλους. Φτάνει σε όλα τα
παιδιά του σχολείου (300), στην τοπική
κοινωνία του νέου Καλλικρατιακού Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου Θεσ/νίκης, στα 26
διαπολιτισμικά σχολεία της Ελλάδας, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον
Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των κομμάτων, στον Μητροπολίτη Νεαπόλεως &
Σταυρουπόλεως, στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, στο Υπουργείο
Παιδείας & Θρησκευμάτων, στο ΑΠΘ (Παιδ. Σχολή), στα ΜΜΕ κι άλλους φορείς.
Κυκλοφορεί 3 φορές το σχ. έτος (πριν τα Χριστούγεννα, πριν το Πάσχα, τέλη
Μαΐου). Σε 2.500 αντίτυπα κάθε τεύχος.
Έχουν γίνει εκπομπές αφιερώματα για
τη σχολική μας εφημερίδα σε τοπικά
τηλεοπτικά κανάλια καθώς και στον
τύπο της Θεσ/νίκης.
Η
εφημερίδα
μας
συμμετέχει
σε
Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Μαθητικών
Εφημερίδων
&
Περιοδικών
που
διοργανώνουν κάθε χρόνο το Ίδρυμα
Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου
Βασ. Μπότση, η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»,
στοχεύοντας στην ανάπτυξη του κριτικού
πνεύματος
των
μαθητών,
στην
ευαισθητοποίηση τους, στη λήψη εκ
μέρους τους πρωτοβουλιών σε ποικίλα
σύγχρονα σχολικά και τοπικά κοινωνικά
θέματα, στην εξοικείωσή τους με τις
έννοιες της ομαδικής απασχόλησης και
συνεργασίας, που απαιτείται για την
έκδοση μιας εφημερίδας ή ενός περιοδικού και στην καλλιέργεια του
ενδιαφέροντος για τη δημοσιογραφία.

Το σχολικό έτος 2018-19 έλαβε ΕΠΑΙΝΟ
στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το
Υπουργείο
Παιδείας,
Έρευνας
&
Θρησκευμάτων Πανελλήνιου Μαθητικού
Διαγωνισμού "ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΟΛΛΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ" που διοργανώθηκε από τον
Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ όλα αυτά τα χρόνια σε αυτούς που «έστηναν» την
εφημερίδα μας: στο Στέλιο Μάγο με τον οποίο ξεκίνησε το ωραίο αυτό ταξίδι, στο
σκιτσογράφο μας Δημήτρη Νικολαϊδη με τον οποίο συνεχίσαμε και συνεχίζουμε
ως τώρα, τις εκδόσεις raster one & το Δημήτρη Τσάτση καθώς και τους
χορηγούς μας, γιατί χωρίς αυτούς η πολυετή αυτή προσπάθεια δεν θα
ευδοκιμούσε.
Στο παρακάτω λινκ μπορείτε να διαβάσετε όλα τα τεύχη μας:
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/H_Efimerida_Mas/H_Efimerida_Mas.htm

