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Δημοσιογραφική Ομάδα

Η Δημοσιογραφική ομάδα
του σχολείου μας

Η δημοσιογραφική ομάδα του 2ου Γυμνασίου
Χαριλάου είναι μια εθελοντική ομάδα, που έχει
σκοπό να προβάλει ποικίλα και ενδιαφέροντα θέματα
που βρίσκονται πάντα στην επικαιρότητα
καλύπτοντας τα με συνεντεύξεις και οπτικό υλικό.
Οι μαθητές που συμμετέχουν διαθέτουν εθελοντικά
λίγο από τον ελεύθερό τους χρόνο για να τον
περάσουν
με την ομάδα. Μέσα από την
δημοσιογραφική ομάδα, οι μαθητές μαθαίνουν να
συνεργάζονται και να δρουν ενεργά με σκοπό να
πετύχουν τον στόχο τους. Επίσης, αποκτούν αρετές
όπως
ομαδικότητα,
αποφασιστικότητα
και
συνεργασία.
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του σχολείου μας
Κάθε χρόνο οι μαθητές μαζί με τους
υπεύθυνους καθηγητές της ομάδας, αρχικά
συζητούν και προτείνουν κάποια από τα θέματα
που τους ενδιαφέρουν και τους απασχολούν
και έπειτα χωρίζονται σε μικρές ομάδες. Στη
συνέχεια η κάθε ομάδα διαλέγει ένα από αυτά
και
έτσι
οι
μαθητές
να
αναζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες για αυτό και να
διευρύνουν περεταίρω τις γνώσεις τους.
Αποφασίζουν λοιπόν μαθητές και καθηγητές να
δράσουν ενεργά.
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Στο τέλος κάθε ενέργειας οι μαθητές έχουν την
ευκαιρία να μιλήσουν για το θέμα τους με μία
εκπομπή στην συχνότητα του δημοτικού
ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης 100,6 FM. Στο τέλος
της χρονιάς τα παιδιά παρουσιάζουν στα
υπόλοιπα παιδιά του σχολείου τα αποτελέσματα
που έχουν συγκεντρώσει από τις δράσεις και
τους προτείνουν τρόπους και κάποιες μικρές
αλλαγές
που
μπορούν
να
κάνουν
σε
καθημερινές τους πράξεις μειώνοντας έτσι τις
ανησυχητικές διαστάσεις που έχουν πάρει τα
θέματα αυτά.

Το δικό μας θέμα
Η δική μας ομάδα τη φετινή χρονιά επέλεξε ένα
θέμα που συνδέεται άμεσα με το θέμα του
σχολικού εκφοβισμού ή αλλιώς bullying όπως
είναι ευρύτατα γνωστό. Είναι ένα φαινόμενο το
οποίο
τα
τελευταία
χρόνια
έχει
πάρει
ανησυχητικές διαστάσεις, γεγονός που το κάνει
ακόμα πιο ενδιαφέρον για περαιτέρω ανάλυση.
Ασχοληθήκαμε με τη σχολική διαμεσολάβηση,
ένα νέο θεσμό ο οποίος έχει στόχο την εξάλειψη
των
φαινομένων
σχολικού
εκφοβισμού.
Μελετήσαμε περισσότερο το συγκεκριμένο θέμα
και καταφέραμε να συγκεντρώσουμε πολυάριθμες
και ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
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Στις 16/12/2015 η δημοσιογραφική ομάδα του
σχολείου μας πραγματοποίησε μια ραδιοφωνική
εκπομπή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης,
με
θέμα
τα
Χριστούγεννα.
Την
εκπομπή
παρουσίασαν με ιδιαίτερη επιτυχία οι μαθήτριες
Κόκκοτα Αικατερίνη, Τράικο Αλεξία και Τσολπίδου
Μαρία.
Στις 1/3/2016 η δημοσιογραφική ομάδα του
σχολείου μας πραγματοποίησε μια ραδιοφωνική
εκπομπή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης,
με θέμα το χειμερινό σκι και γενικά τα χειμερινά
αθλήματα. Την εκπομπή σχεδίασαν και παρουσίασαν
οι μαθητές Κατσαμούρης Σωτήρης, Κομμάτας
Δημήτρης και Μαρνέρης Δημήτρης. Καλεσμένος
της εκπομπής μας ήταν ο κ. Αναστασιάδης Γιάννης
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Στις 8/3/2016 το σχολείο μας πραγματοποίησε την
20η κατά σειρά ραδιοφωνική εκπομπή, σε
συνεργασία με το Δημοτικό Ραδιόφωνο
Θεσσαλονίκης FM100.6 με θέμα τη σχολική
διαμεσολάβηση. Την εκπομπή παρουσίασαν οι
μαθήτριες Ανδρέου Αθανασία, Πολυχρονιάδου
Κυριακή και Φρούτη Ελισάβετ. Προσκεκλημένη των
παιδιών ήταν η κα Αιμιλία Μπρούζου.
Στις 23/3/2016 είχαμε την 21η κατά σειρά
ραδιοφωνική εκπομπή του σχολείου μας, σε
συνεργασία με το Δημοτικό Ραδιόφωνο
Θεσσαλονίκης στη συχνότητα FM100.6, με θέμα
την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές της. Την
εκπομπή παρουσίασαν οι Μπέκου Βασιλική,
Ορφανίδου Ζωή και Τσούγγαρης Γιάννης.
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Η δημοσιογραφική ομάδα του σχολείου μας
ήταν για εμάς μία υπέροχη και αξέχαστη
εμπειρία. Μας βοήθησε να διευρύνουμε τις
γνώσεις μας και να αναλύσουμε πολύ
ενδιαφέροντα θέματα. Το γεγονός ότι κάναμε
μία ζωντανή εκπομπή στο ραδιόφωνο και μας
δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσουμε τις απόψεις
μας ήταν κάτι που μας ενθουσίασε. Για πρώτη
φορά είχαμε την θέση του εκφωνητή και όχι
του ακροατή που είναι συναρπαστικό!

Ευχαριστίες
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Κυρία
Αιμιλία Μπρούζου η οποία είναι δικηγόρος και
αντιπρόεδρος
του
Συνδέσμου
Ελλήνων
Διαμεσολαβητών για την προθυμία της στο
κάλεσμα μας στην ραδιοφωνική εκπομπή και
για την εθελοντική της υποστήριξη στο
πρόγραμμα μας, την Κυρία Στέλλα Πονίδου που
είναι η υποδιευθύντρια του σχολείου μας και
τον Κύριο Αθανάσιο Παπαδόπουλο που είναι ο
διευθυντής του σχολείου μας που μας έδωσαν
την ευκαιρία αυτή.
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