
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: 
Σε  μία  κοινωνία  που  κατακλύζεται  από  πληροφορίες,  το  παιδί, 
ανεξαρτήτου  ηλικίας,  είναι  αδύνατο  να  μείνει  ανεπηρέαστο. 
Καθημερινά  γίνεται  αποδέκτης  πολυπληθών  και  πολυποίκιλων 
μηνυμάτων τα οποία δυσκολεύεται να επεξεργαστεί. Λαμβάνοντας 
υπόψη  τα  παραπάνω  αποφασίσαμε  να  υλοποιήσουμε  ένα 
πρόγραμμα  που  θα  βοηθήσει  το  παιδί  να  αποκωδικοποιεί 
μηνύματα και να αποκτά κριτική στάση απέναντι σ’ αυτά. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: 
Για  το  συγκεκριμένο 
πρόγραμμα 
καταστρώθηκε  ένα 
ιστόγραμμα  από  τις 
νηπιαγωγούς  με  τις 
δραστηριότητες  που  θα 
ακολουθούσαν.  Στη 
συνέχεια  εμπλουτίστηκε 
με  την  εύρεση  πηγών, 
τη  δυνατότητα 
συμμετοχής  τρίτων  και 
σύνδεσης  με  το 
αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου.
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Οι γενικότεροι στόχοι που ετέθησαν ήταν οι εξής: 
Ø  Να γνωρίσουν τα Μ.Μ.Ε. και να έρθουν σε επαφή με νέους 

τρόπους επικοινωνίας 
Ø  Να  κατανοήσουν  την  αναγκαιότητα  της  επικοινωνίας,  τα 

δομικά  στοιχεία  της  καθώς  και  κάποια  βασικά  στάδια  της 
εξέλιξής της 

Ø  Να κατανοήσουν τη διάταξη και τη δομή μιας εφημερίδας, το 
περιεχόμενό της, ποιοι εργάζονται σ’ αυτή 

Ø  Να  πληροφορηθούν  για  τους  ραδιοφωνικούς  σταθμούς,  τις 
εκπομπές που έχουν και το ποιοι εργάζονται σ’ αυτό 

Ø  Να  πειραματιστούν  φτιάχνοντας  δική  τους  ραδιοφωνική 
εκπομπή στην τάξη 

Ø  Να προβληματιστούν  για  τα θετικά  και  τα αρνητικά στοιχεία 
της  τηλεόρασης  και  για  το  χρόνο  που  αναλώνουν 
παρακολουθώντας τηλεόραση 

Ø  Να αντιληφθούν την έννοια της διαφήμισης και ποια στοιχεία 
χρησιμοποιεί για να περάσει το επιθυμητό μήνυμα 

Ø  Να τοποθετηθούν κριτικά απέναντι στις διαφημίσεις 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: 
Κατά  τη  διάρκεια  του  προγράμματος  ακολουθήθηκαν  διάφορες 
μέθοδοι. Μερικές απ’ αυτές  ήταν η παρατήρηση, η  επίδειξη στην 
τάξη,  η  αφήγηση,  η  δραματοποίηση  κτ.λ.  Δόθηκε  ιδιαίτερη 
βαρύτητα  στη  βιωματική  προσέγγιση  της  γνώσης  καθώς  και  στη 
διαθεματικότητα. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: 
Το  πρώτο  στάδιο  ήταν  να 
αποσαφηνιστεί  ο  όρος 
επικοινωνία  και  να 
διευκρινιστούν  τα  δομικά  της 
στοιχεία.  Δημιουργήσαμε  έτσι 

έναν  πίνακα  με 
το  βασικό 
σχήμα  της 
επικοινωνίας και 
ανατρέχαμε συχνά σ’ αυτό. 

Στη συνέχεια  επιχειρήσαμε μία  ιστορική αναδρομή 
της  επικοινωνίας  ξεκινώντας  από  τα  πρώτα  της 
στάδια  όπως  η  κραυγή  και  φτάνοντας  στην
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τηλεόραση.  Δώσαμε  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στον  τηλέγραφο  γιατί  τα 
σήματα Μορς ήταν κάτι που κέντρισε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των 
παιδιών.  Προσοχή  δόθηκε  και  στο  τηλέφωνο  και  ιδιαίτερα  στην 
εξέλιξη  των  συσκευών  που  ομολογουμένως  απορρόφησε  τα 
παιδιά. 
Αφού  ασχοληθήκαμε  με  τα  σήματα  Μορς  ως  συστήματα 
επικοινωνίας  θεωρήσαμε  χρήσιμο  να  αναφερθούμε  και  σε  άλλα 
τέτοια  συστήματα.  Μάθαμε  έτσι  λέξεις  στην  ελληνική  νοηματική 
γλώσσα αλλά και στη Makaton (σύστημα επικοινωνίας των ατόμων 
με αυτισμό) 

Στη  συνέχεια  ασχοληθήκαμε  με  κάθε  μέσω  επικοινωνίας 
ξεχωριστά  προσεγγίζοντάς  το  όσο  το  δυνατόν  πιο  διαθεματικά 
εμπλέκοντας  όσο  περισσότερους  τομείς  μπορούσαμε  από  το 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

v ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

Ø  ΓΛΩΣΣΑ 
o  Μάθαμε  να 

εντοπίζουμε  τον 
τίτλο  μιας 
εφημερίδας  και 
τον  τίτλο  των 
άρθρων 

o  Αποσαφηνίσαμε 
τις  λέξεις  τίτλος, 
άρθρο, 
συντάκτης, 
ένθετα  και 
εμπλουτίσαμε  το 
λεξιλόγιό μας 

o  Μάθαμε  να  διακρίνουμε  τις  κατηγορίες  εφημερίδων 
(καθημερινές,  κυριακάτικες,  τοπικές,  αθλητικές, 
παιδικές, μαθητικές κ.τ.λ.) 

o  Ξεχωρίσαμε τα ελληνικά από τα αλλόγλωσσα κείμενα 
o  Διαβάσαμε  άρθρα  από  εφημερίδες  (τοπικές, 

πανελλαδικές, παιδικές και μαθητικές) 
o  Ταυτίσαμε  τους  δακτυλογραφημένους  τίτλους 

εφημερίδων τίτλους με τις αντίστοιχες εφημερίδες
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Ø  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
o  Συγκρίναμε  εφημερίδες  με  βάση  διάφορα 

χαρακτηριστικά  (π.χ.  βάρος,  σχήμα,  μέγεθος, 
περιεχόμενο κ.τ.λ.) 

o  Ταξινομήσαμε εφημερίδες ανάλογα με το είδος τους 
o  Κατηγοριοποιήσαμε άρθρα ανάλογα με το είδος τους 
o  Δημιουργήσαμε  ισοδύναμα  σύνολα  εφημερίδων  (π.χ. 

τόσες αθλητικές όσες παιδικές) 
o  Κατανοήσαμε  ότι  περισσότερη  γραπτή  ύλη 

καταλαμβάνει  περισσότερο  χώρο  μέσα  στην 
εφημερίδα) 

o  Αντιληφθήκαμε  ότι  υπερμεγέθη  γράμματα  (τίτλοι 
άρθρων)  καταλαμβάνουν  περισσότερο  χώρο  στη 
σελίδα  μιας  εφημερίδας  από  ότι  τα  μικρότερα 
γράμματα (κείμενα από μικρές αγγελίες) 

Ø  ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
o  Κάναμε  ιστορική  αναδρομή  στην  εξέλιξη  της 

εφημερίδας 
o  Μάθαμε ποιοι εργάζονται σ’ αυτή 
o  Συνειδητοποιήσαμε  την  αξία  της  αλληλεξάρτησης  των 

πολιτών για ενημέρωση από τον έντυπο τύπο 
o  Συνειδητοποιήσαμε  την  αξία  κάθε  κατηγορίας 

εφημερίδων 

Ø  ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
o  Δραματοποιήσαμε  γεγονότα 

που  διαβάσαμε  σε  άρθρα 
εφημερίδων 

Ø  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
o  Μιμηθήκαμε  κινήσεις  αθλητών 

από  διάφορα  αγωνίσματα  που 
αναφέρονται  στις  αθλητικές 
εφημερίδες 

v ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

Ø  ΓΛΩΣΣΑ 
o  Μάθαμε στερεότυπες ραδιοφωνικές εκφράσεις 
o  Γράψαμε λίστα τραγουδιών 
o  Γράψαμε αφιερώσεις
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Ø  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
o  Μοιράσαμε ρόλους για το ραδιοφωνικό σταθμό 
o  Μετρήσαμε πόσα τραγούδια θα βάλει ο καθένας 
o  Μετρήσαμε το χρόνο που θα διαρκεί η εκπομπή 

Ø  ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

o  Κάναμε  ιστορική 
αναδρομή  στην  εξέλιξη 
του ραδιόφωνου 

o  Ακούσαμε ραδιοφωνικές 
εκπομπές (ελληνικές και 
τουρκικές) 

o  Μάθαμε  ποιοι 
εργάζονται στο ραδιόφωνο 

o  Μάθαμε τι είδους εκπομπές υπάρχουν στο ραδιόφωνο 

Ø  ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
o  Κάναμε ραδιοφωνική εκπομπή 

v  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

Ø  ΓΛΩΣΣΑ 
o  Φτιάξαμε ιστόγραμμα με τις γνώσεις μας σχετικά με την 

τηλεόραση 
o  Διαβάσαμε  παραμύθια  για  τη  σωστή  χρήση  της 

τηλεόρασης 
o  Διαβάσαμε  οδηγίες  για  το  πώς  μπορούμε  να  είμαστε 

καλοί τηλεθεατές 
o  Διαβάσαμε  το  πρόγραμμα  της  τηλεόρασης  και 

εντοπίσαμε τις παιδικές εκπομπές 
o  Φτιάξαμε  πίνακα  αναφοράς  με  τα  σήματα 

καταλληλότητας 

Ø  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
o  Μετρήσαμε  πόσες  παιδικές  εκπομπές  υπάρχουν  στο 

πρόγραμμα κάθε ημέρας 
o  Συγκρίναμε περιοδικά για την τηλεόραση 
o  Μετρήσαμε όσες ώρες παρακολουθούμε τηλεόραση τις 

καθημερινές και πόσες τα Σαββατοκύριακα 
o  Φτιάξαμε πίνακα διπλής εισόδου με παιδικές εκπομπές 

και τα ονόματά μας και ψηφίσαμε τη δημοφιλέστερη
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Ø  ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
o  Κάναμε ιστορική αναδρομή της τηλεόρασης 
o  Μάθαμε ποιοι εργάζονται στην τηλεόραση 
o  Μιλήσαμε για την αναγκαιότητα της τηλεόρασης 

Ø  ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
o  Δραματοποιήσαμε αγαπημένες μας εκπομπές 

Ø  ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
o  Φτιάξαμε το δικό μας πρόγραμμα για την τηλεόραση με 

τις αγαπημένες μας εκπομπές 
o  Ζωγραφίσαμε τα σήματα καταλληλότητας 

Ø  ΜΟΥΣΙΚΗ 
o  Ακούσαμε  soundtracks  από  τις  αγαπημένες  μας 

εκπομπές 

v ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Ø  ΓΛΩΣΣΑ 
o  Αναπαρήγαμε και καταγράψαμε σλόγκαν διαφημίσεων 
o  Καταγράψαμε κείμενα για τις δικές μας διαφημίσεις 
o  Συμπληρώσαμε το δελτίο προϊόντος 

Ø  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
o  Μετρήσαμε  πόσες  διαφημίσεις  προβάλλονται  κατά  τη 

διάρκεια της αγαπημένης μας εκπομπής 
o  Φτιάξαμε πίνακα διπλής εισόδου με διαφημίσεις και τα 

ονόματά μας και ψηφίσαμε τη δημοφιλέστερη 
o  Χρονομετρήσαμε  τη  διάρκεια  μιας  διαφήμισης  και 

υπολογίσαμε  τι  θα προλαβαίναμε  να  κάνουμε  κατά  τη 
διάρκεια προβολής της 

Ø  ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
o  Παρακολουθήσαμε διαφημίσεις 
o  Εντοπίσαμε  τα  στοιχεία  που 

χρησιμοποιούν  οι  διαφημιστές 
για  να  επιτύχουν  το  επιθυμητό 
αποτέλεσμα  (εικόνα, 
πρωταγωνιστές,  μουσική, 
λόγια)
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o  Αντιληφθήκαμε το σκοπό της διαφήμισης 
o  Αποκτήσαμε  έπειτα  από  συζήτηση  κριτική  στάση 

απέναντι στις διαφημίσεις 
o  Μάθαμε  ποιοι  χρειάζονται  για  να  δημιουργηθεί  μία 

διαφήμιση 
o  Γίναμε  ντεντέκτιβς  διαφημίσεων:  προσπαθήσαμε  να 

εντοπίσουμε  διαφημίσεις  που  υπάρχουν  κρυμμένες 
γύρω μας (σε τσάντες, καπέλα, μπλούζες, κασετίνες) 

Ø  ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
o  Δραματοποιήσαμε διαφημίσεις 
o  Δραματοποιήσαμε δικές μας διαφημίσεις 

Ø  ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
o  Φτιάξαμε  δικές  μας  διαφημίσεις  κολλώντας 

φωτογραφίες από περιοδικά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Το  πρόγραμμα  μας  μπορεί  να  αξιολογηθεί  στο  σημείο  που 
μπορέσαμε  να  το  οδηγήσουμε.  Δυστυχώς  δεν  μπορέσαμε  να  το 
ολοκληρώσουμε όπως ακριβώς θα  το θέλαμε.  Τελικά η ανάληψη 
δύο  προγραμμάτων  λειτούργησε  στην  περίπτωσή  μας  ως 
τροχοπέδη.  Δεν  καταφέραμε  να  ολοκληρώσουμε  την  εφημερίδα 
της  τάξης  μας,  παρόλο  που  ξεκινήσαμε  την  προσπάθεια  και  δεν 
ήμασταν σε θέση να πραγματοποιήσουμε επισκέψεις. 
Εντούτοις πιστεύουμε πως στο  βαθμό που δουλέψανε  επιτύχαμε 
τους  στόχους  μας.  Σημαντική  ήταν  η  συμβολή  των  γονέων  που 
πρόθυμα  συγκέντρωσαν  υλικό  και  συμπλήρωσαν  φυλλάδια  μαζί 
με τα παιδιά τους. Τα παιδιά απέκτησαν γνώσεις, εμπλούτισαν το 
λεξιλόγιό τους, απέκτησαν κριτική στάση απέναντι στις τηλεοπτικές 
εκπομπές  και  στα  διαφημιστικά  μηνύματα.  Το  κυριότερο,  όμως, 
είναι ότι συμμετείχαν με ενθουσιασμό, έπαιξαν και διασκέδασαν.


