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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Τίηλορ  

Γειηίν Δηδήζεσλ 

Εθαπμογή ζεναπίος 

Δπζπκηάδνπ νθία 

Δημιοςπγία ζεναπίος 

Κσλζηαληίλνο Πέηξνπ 

Διδακηικό ανηικείμενο 

Νενειιεληθή Γιψζζα  

Τάξη 

Δ΄ Γεκνηηθνχ  

Σσολική μονάδα 

20φ Γεκνηηθφ ρνιείν Λάξηζαο 

Χπονολογία 

εκεηψλεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο εθαξκνγήο ζηελ ηάμε. Απφ 07-05-

2015 έσο 20-05-2015  

Διδακηική/θεμαηική ενόηηηα 

Γιώζζα Δ΄ Γεκνηηθνύ, ηεχρνο γ΄, ελφηεηα 15: «Σειεφξαζε» 

Διαθεμαηικό 

Όρη 



 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 

Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

 Δ΄ Γεκνηηθνχ «Γειηίν Δηδήζεσλ» 

ειίδα 4 απφ 45 
 

& Θξεζθεπκάηωλ 
MIS: 296579 – Π.3.2.1: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μαθθςιακζσ δραςτθριότθτεσ 

 Ε΄ Δθμοτικοφ «Παίηω κι ερευνώ» 

Σελίδα 4 από 45 
 

 

Χπονική διάπκεια 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ απαηηήζεθαλ 15 δηδαθηηθέο ψξεο. 

Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο 

Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο.   

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο θαζψο θαη νη καζεηέο λα 

είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ πινήγεζε ζην δηαδίθηπν θαη ζηα ιεμηθά πνπ 

πξνζθέξνληαη κέζα απφ απηφ. Δπίζεο, επηζπκεηή ζα ήηαλ ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ 

κε «ζπλζήθεο ιήςεο-γπξίζκαηνο» απφ θάκεξα θαη ηδηαίηεξα κε ην «ζηήζηκν» πνπ 

ζπλεπάγεηαη θάηη ηέηνην. Απαξαίηεηε, βέβαηα, είλαη θαη ε πηνζέηεζε απφ ηνπο 

καζεηέο ελφο πιαηζίνπ νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ζπλνιηθήο πξνζπάζεηαο. 

Άιισζηε ην «απνηέιεζκα» ηνπ ζελαξίνπ πξνυπνζέηεη νκαδηθφηεηα. 

Όζνλ αθνξά ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζελαξίνπ απνηεινχλ ε χπαξμε εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο κε πξνβνιηθφ, ψζηε λα 

είλαη δπλαηή αλά πάζα ζηηγκή ε επίδεημε ζεκείσλ ηεο δηαδηθαζίαο, θαη ε 

δηαζεζηκφηεηα κηαο θάκεξαο, γηα λα βηληενζθνπεζνχλ νη «εηδήζεηο» πνπ νη καζεηέο 

ζα παξαγάγνπλ. 

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε. 

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

Κσλζηαληίλνο Πέηξνπ, Γειηίν Δηδήζεσλ, Γιψζζα, Δ΄Γεκνηηθνχ, 2013 
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Το ζενάπιο ανηλεί 

--- 

 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν ζελάξην, σο επέθηαζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ελφηεηαο 15 ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ 

Γιώζζα Δ΄ Γεκνηηθνύ, αλαθέξεηαη ζηε γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε ηνλ 

δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ ηειενπηηθφ. Οη καζεηέο 

επηζθέπηνληαη ηζηνζειίδεο ζρεηηθέο κε ηηο ηειενπηηθέο εηδήζεηο, κε ζθνπφ λα κάζνπλ 

ηη είλαη θαη λα αληηιεθζνχλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ελφο ηειενπηηθνχ δειηίνπ εηδήζεσλ. 

Με ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζα εληνπίζνπλ θαη εξρφκελνη ζε επαθή κε ηνλ ηειενπηηθφ 

ιφγν, ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζπληάμνπλ έλα δηθφ ηνπο δειηίν εηδήζεσλ. Ωο 

επηζηέγαζκα ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο, νη καζεηέο ζα ην παξνπζηάζνπλ ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ζα ην βηληενζθνπήζνπλ. 

 

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Ζ ζχιιεςε ηνπ ζελαξίνπ θαζψο θαη ε ζπγγξαθή ηνπ βαζίδνληαη ζηε θηινζνθία ηεο 

νκαδηθήο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο. Απηή επηηπγράλεηαη κε ηελ 

θαζνδεγνχκελε αλαθάιπςε ησλ καζεηψλ ζε δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα. Με ηε 

βνήζεηα ηεο ζπδήηεζεο, ηεο ζχγθξηζεο, ηεο επηινγήο, αιιά θαη ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ, 

νη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ νηθνδνκηζηηθά ηε γλψζε, αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη 

δεκηνπξγνχλ έλαλ –φρη θαη ηφζν πξνζηηφ ζε απηνχο– ιφγν, απηφλ ηεο ηειενπηηθήο 

δεκνζηνγξαθίαο. Ζ δηεξεχλεζε ζηνπο ππεξζπλδέζκνπο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ 
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πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ, ηνπο θαζηζηά ηθαλνχο γηα θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, 

πέξα απφ ηα ζηελά πιαίζηα ησλ γλψζεσλ θαη αληηιήςεψλ ηνπο. Ζ πξνζηηζέκελε αμία 

ηνπ ζελαξίνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο ηεο ελαζρφιεζεο ησλ καζεηψλ κε έλαλ ζεζκηθφ 

ιφγν, φπσο ν δεκνζηνγξαθηθφο, «θαζψο ε παξαγσγή ηνπ ζπληειείηαη ζην δεκφζην 

πεδίν θαη ηα θείκελά ηνπ απεπζχλνληαη ζε έλα επξχ θνηλφ κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζή 

ηνπ γχξσ απφ ζέκαηα ηεο ηξέρνπζαο επηθαηξφηεηαο» (Γηαιακπνχθε 2008). 

Σαπηφρξνλα, δεκηνπξγείηαη ππφβαζξν κε πςεινχ επηπέδνπ δεμηφηεηεο, γεγνλφο πνπ 

ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ επηηπρή κειινληηθή καζεζηαθή ηνπο δηαδηθαζία. 

 

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

Ζ ηειεφξαζε αζθεί εμαηξεηηθά κεγάιε επίδξαζε ζηε δσή ησλ ζεκεξηλψλ παηδηψλ, 

αθνχ απνηειεί κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. Με ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην ζελάξην, ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα κάζνπλ θαη λα 

πιεξνθνξεζνχλ γηα ην πεξηερφκελν ησλ ηειενπηηθψλ δειηίσλ εηδήζεσλ θαη γηα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηά «ζηήλνληαη». Σν «δφισκα» ηεο δεκηνπξγίαο κηαο 

ηειενπηηθήο εθπνκπήο ζα δψζεη ην έλαπζκα ζηνπο καζεηέο λα εκπιαθνχλ ζε λένπο 

γξακκαηηζκνχο.  

Γνώζειρ για ηον κόζμο, αξίερ, πεποιθήζειρ, ππόηςπα, ζηάζειρ ζυήρ 

Με ην ζελάξην απηφ επηδηψθνπκε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο: 

 λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία πνιιψλ ηειενπηηθψλ ελλνηψλ∙  

 λα δηαπηζηψζνπλ ηελ πνιπδηάζηαηε ζεκαζία ηεο έλλνηαο ‘ηειεφξαζε»’∙   

 λα αλαθαιχςνπλ ηελ ηδηαίηεξε γιψζζα ηεο ηειεφξαζεο∙   

 λα αληηιεθζνχλ φηη αξθεηνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο 

ηεο είδεζεο∙   
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 λα αλαθαιχςνπλ φηη ν ηειενπηηθφο ιφγνο δελ είλαη ίδηνο ζε ζχγθξηζε κε ηα 

παιαηφηεξα ρξφληα∙ 

 λα αληηιακβάλνληαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη 

έλα δειηίν εηδήζεσλ∙  

 λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αληηιεθζνχλ ηελ πνιηηηθή επηξξνή πνπ ππάξρεη ζηελ 

ηειενπηηθή πξαγκαηηθφηεηα∙  

 λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα ηειενπηηθά δειηία εηδήζεσλ. 

Γνώζειρ για ηη γλώζζα 

Με ην ζελάξην απηφ επηδηψθνπκε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο: 

 λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ νξγάλσζε πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ έλα ζέκα∙ 

 λα αληηιεθζνχλ φηη νη εηδήζεηο θαζαπηέο δελ είλαη πξνθνξηθφο ιφγνο αιιά 

εθθψλεζε γξαπηνχ∙  

 λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο πνπ καζαίλνπλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ηειενπηηθνχ ιφγνπ∙ 

 λα ρξεζηκνπνηνχλ ην θαηάιιειν χθνο ιφγνπ αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηεο 

αλαθνίλσζεο θαη ην αθξναηήξην ζην νπνίν απεπζχλνληαη∙ 

 λα κάζνπλ ηελ εξκελεία μελφγισζζσλ φξσλ. 

Γπαμμαηιζμοί 

Με ην ζελάξην απηφ επηδηψθνπκε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο: 

 λα εμνηθεησζνχλ κε ηξφπνπο πινήγεζεο κέζα ζε έλαλ ηζηφηνπν∙  

 λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ απφ δηθηπαθνχο ηφπνπο∙ 

 λα ζπγθξίλνπλ ην πεξηερφκελν ηζηνζειίδσλ θαη λα επηιέγνπλ είηε ην ζσζηφ 

είηε ην ρξήζηκν∙  

 λα κάζνπλ λα επεμεξγάδνληαη θείκελν∙  
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 λα κπνξνχλ λα παξαπέκπνπλ κε ππεξζχλδεζε ζηελ ειεθηξνληθή πεγή 

πιεξνθνξηψλ ηνπο∙ 

 λα κπνξνχλ λα γξάθνπλ θαη λα αλεβάδνπλ θείκελα ζε ηζηνζειίδα. 

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Γηα ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο βι. θεθ. «Γ. Δηζαγσγή. χιιεςε θαη ζεσξεηηθφ 

πιαίζην» θαζψο θαη αθνινχζσο θεθ. «Δ. Λεπηνκεξήο παξνπζίαζε ηεο πξφηαζεο». 

 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Αθνξκή γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ απνηέιεζε ε επεμεξγαζία ηεο ελφηεηαο 15 

ηνπ βηβιίνπ Γιώζζαο. Ζ ζπδήηεζε ζηελ ηάμε εζηίαζε ζηηο εθπνκπέο πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηα παηδηά θαη νη ελήιηθεο θαη ηνλ  πεξίπινθν ξφιν ηεο ηειεφξαζεο, 

ςπραγσγηθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη ελεκεξσηηθφ. Οη καζεηέο –ζηε ζπδήηεζε πνπ 

αθνινχζεζε– αλέθεξαλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο γηα ην πεξηερφκελν ησλ 

ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν δηαπίζησζαλ πσο δελ έρεη ζεκαζία 

κφλν απηφ πνπ αθνχγεηαη, αιιά θαη ν ηξφπνο πνπ απηφ «πιαζάξεηαη» ζηνλ 

ηειεζεαηή. Ωο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηειενπηηθήο επηξξνήο θαη επεξεαζκνχ 

ηεο θνηλήο γλψκεο, νη καζεηέο αλέθεξαλ ηηο δηαθεκίζεηο θαη ηηο εηδήζεηο, κηαο πνπ 

πνιχ ζπρλά ζηελ ηάμε γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ζπλδεζνχλ ηα φζα καζαίλνπκε θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ππάξρεη γχξσ καο. 

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Σν παξφλ ζελάξην πηνζεηεί θαη ππεξεηεί ζηφρνπο ηνπ Α.Π.., αθνχ ε ελφηεηα 15 ηνπ 

βηβιίνπ Γιψζζα Δ΄ Γεκνηηθνχ είλαη αθηεξσκέλε απνθιεηζηηθά ζηελ ηειεφξαζε. 
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Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ε παξαγσγή πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ πνπ ζπλδπάδνπλ 

πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν, ήρν/κνπζηθή θαη εηθφλα, φπσο έλα ηειενπηηθφ δειηίν 

εηδήζεσλ, ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ αιιά θαη 

ηερληθψλ γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο. 

πγθεθξηκέλα, ζηνρεχεηαη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο πνπ 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, 

ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλννχλ θαη λα κεηαδίδνπλ γισζζηθά κελχκαηα κε ηξφπν 

δηαθνξνπνηεκέλν αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο θαη ην θεηκεληθφ είδνο. 

Δπίζεο, επηδηψθεηαη νη καζεηέο λα θαηαθηήζνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο επηθνηλσληαθνχο 

θαλφλεο ηεο λέαο ειιεληθήο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δηαθνξνπνηνχλ ηνλ ιφγν ηνπο 

αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο. 

Δπηπξφζζεηα, νη καζεηέο πξέπεη λα αληηιεθζνχλ φηη νη γισζζηθέο κνξθέο 

(ηξφπνη γξαθήο θαη πξνθνξάο, κνξθνινγηθέο, ζπληαθηηθέο θαη ιεμηινγηθέο επηινγέο, 

θεηκεληθά είδε) ιεηηνπξγνχλ σο ελδείθηεο θνηλσληθψλ παξακέηξσλ αιιά θαη σο 

κεραληζκνί δφκεζεο ηαπηνηήησλ, ηδενινγηψλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, ψζηε λα 

είλαη ζε ζέζε λα αλαδεηθλχνπλ ηε ζρέζε ηεο γιψζζαο ησλ θεηκέλσλ κε πνηθίιεο 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ηδενινγίεο θαη λα πξνζεγγίδνπλ θξηηηθά απηέο ηηο ζρέζεηο. 

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ ζελαξίνπ  ε εκπινθή ησλ ΣΠΔ ζηελ πινπνίεζή ηνπ 

αλαθέξεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο πεγήο 

πιεξνθνξηψλ αιιά θαη ζηελ αλαδήηεζε ελλνηψλ ζε ειεθηξνληθφ ιεμηθφ, ε νπνία δελ 

απνηειεί –πηα– ρξνλνβφξν δηαδηθαζία, φπσο ζα ήηαλ ε «έληππε» δηαδηθαζία. 

Δπηπξφζζεηα, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλαο δηδάζθσλ κπνξεί λα εκπιέμεη ηνπο καζεηέο 

ηνπ ζε γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ζε ηερληθέο αλαδήηεζεο 

θαη ζχγθξηζεο πιεξνθνξηψλ κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαδηθηχνπ, απνηειεί ζεκαληηθφ 
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εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ, δηεπθνιχλνληαο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Δπηπιένλ, νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη ζε δηαδηθαζίεο ζπλεξγαηηθήο γξαθήο 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ.  

Ζ ρξήζε ςεθηαθψλ κέζσλ γηα ηε ιήςε, επεμεξγαζία θαη πξνβνιή ηνπ δειηίνπ 

εηδήζεσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί απφ ηνπο καζεηέο, απνηειεί κηα άιιε ελδηαθέξνπζα 

θαη πξσηφηππε παξάκεηξν ζε απηφ πνπ ιέγεηαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη ηνπο βνεζά 

λα απνθηήζνπλ ηδηαίηεξεο θαη πςεινχ επηπέδνπ δεμηφηεηεο.  

Κείμενα 

Ηζηνζειίδεο–πεγέο θεηκέλσλ 

Star FM 93,3: «Οη Ακεξηθάλνη έπαςαλ λα εκπηζηεχνληαη ηηο ηειενπηηθέο εηδήζεηο» 

«Σειενπηηθά δειηία εηδήζεσλ: Ζ ηέρλε ηεο εμαπάηεζεο» ηνπ Θξάζνπ Αβξαάκ ζηελ 

ηζηνζειίδα http://www.lesvosnews.net/ 

http://webtv.nerit.gr/nerit1-live/ 

http://www.star.gr/tv/el/Pages/News.aspx?artId=9 

«Ζ νπηηθή γσλία ηνπ δεκνζηνγξάθνπ» απφ ηζηφηνπν γηα ηελ Έθζεζε Λπθείνπ 

Νηθνιέηηα Σζηηζαλνχδε-Μαιιίδε: πεξίιεςε ηνπ βηβιίνπ «Ζ ιατθή γιψζζα ησλ 

εηδήζεσλ» 

Ηζηνιφγην ηδενινγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ: Γεκνζηνγξαθηθφο ιφγνο θαη ιέμεηο 

Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα εθαξκνζκέλεο επηθνηλσλίαο: Πεξηερφκελν θαη 

πνηφηεηα ηεο ηειενπηηθήο ελεκέξσζεο – Ζ πνιηηηθή ζεκαηνινγία, Γηψξγνο Πιεηφο 

http://www.star-fm.gr/?p=66720
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/methrasos/tileoptika-deltia-eidiseon-h-tehni-tis-exapatisis
http://webtv.nerit.gr/nerit1-live/
http://www.star.gr/tv/el/Pages/News.aspx?artId=9
http://ekthesilikeiou.blogspot.gr/2011/02/blog-post_9280.html
http://www.biblionet.gr/book/108028/%CE%A4%CF%83%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B7,_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%84%CF%84%CE%B1_%CE%94./%CE%97_%CE%BB%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%84%CF%89%25C
http://www.biblionet.gr/book/108028/%CE%A4%CF%83%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B7,_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%84%CF%84%CE%B1_%CE%94./%CE%97_%CE%BB%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%84%CF%89%25C
http://www.biblionet.gr/book/108028/%CE%A4%CF%83%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B7,_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%84%CF%84%CE%B1_%CE%94./%CE%97_%CE%BB%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%84%CF%89%25C
http://spasiklogeros.blogspot.gr/2010/10/blog-post_27.html
http://www2.media.uoa.gr/institute/pages/gr/zitimata_gr/thirdIssue/Pleios.html
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Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή: «Γεκνζηνγξαθηθφο ιφγνο θαη δηαθεηκεληθφηεηα», 

Γηαιακπνχθε Διέλε, 2008 

Ηζηφηνπνο γηα ηελ Έθζεζε Λπθείνπ: «Σα δηαθξηηά ζηνηρεία («αζηέξηα») ηεο είδεζεο» 

Άξζξν ηνπ Γηψξγνπ Κνθνπβά: «Οξζνθσλία: Μαζαίλνληαο... λα κηιάκε» 

«Οξζνθσλία», ηνπ Γηάλλε Παληειή 

Βηθηπαίδεηα: δηαδηθηπαθή εγθπθινπαίδεηα  

Λεμηθό ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο Γιώζζαο (Τξηαληαθπιιίδε) 

Βίληεν 

«Ζ πξψηε κέξα ηεο ειιεληθήο ηειεφξαζεο (23-02-1966)» 

«Νίλα Βιάρνπ (Γειηίν Δηδήζεσλ ΤΔΝΔΓ 1980)» 

«Γειηίν Καηξνχ ηεο ΤΔΝΔΓ (1981)»  

 «Μάξηνο Κππξηαλίδεο – Γειηίν Δηδήζεσλ ΔΡΣ2 1983» 

«Δηδήζεηο ΔΡΣ ηάε – Υνχληαο (1983)» 

«Έθηαθην δειηίν 81»  

 

Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

1η διδακηική ώρα 

Πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην: Πέκπηε 7/5/2015 – (Δξσηεκαηνιφγην) 

http://invenio.lib.auth.gr/record/110247/files/Thesis.pdf
http://ekthesilikeiou.blogspot.gr/2011/02/blog-post_1010.html
http://www.in2life.gr/everyday/howto/articles/261274/article.aspx
http://www.g-pantelis.gr/orthofonia/
http://el.wikipedia.org/wiki/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=7wCx4wiujKU
https://www.youtube.com/watch?v=qqb3UVYcWFU
https://www.youtube.com/watch?v=G_nKQe6dzdo
https://www.youtube.com/watch?v=XHPQTtY7JSM
https://www.youtube.com/watch?v=KKc1ohu06aM
https://www.youtube.com/watch?v=Dtn9n5j1L-M
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ην πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ, νη καζεηέο έπξεπε λα 

ζπκπιεξψζνπλ έλα εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθφ κε ηα δειηία εηδήζεσλ. Ζ ζπκπιήξσζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηέιεζε ηελ αθεηεξία γηα λα πξνβιεκαηηζηνχλ νη καζεηέο 

θαη λα ελδηαθεξζνχλ πεξηζζφηεξν γηα ην ζέκα. Μέξεο πξηλ, νη καζεηέο κνχ είραλ 

δεηήζεη λα θάλνπκε θαη άιιε εθαξκνγή ζηνπο ππνινγηζηέο, απνδεηθλχνληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν φηη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζελαξίσλ πεξλνχλ σξαία θαη βξίζθνπλ 

πξάγκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Έδσζα ζηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ έλα 

εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθφ κε ην ζέκα κε ζθνπφ λα δηαπηζηψζσ αλ παξαθνινπζνχλ 

δειηία εηδήζεσλ θαη πφζν ζπρλά, πνηα ζέκαηα ηνπο ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν, αλ ηα 

θαηαιαβαίλνπλ. Σέινο ηνπο δήηεζα λα εθθέξνπλ ηε γλψκε ηνπο γηα ηελ αμηνπηζηία 

ησλ εηδήζεσλ. 

Μνπ πξνμέλεζε έθπιεμε πσο ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ έδεημε φηη 

παξαθνινπζνχζε αξθεηά ζπρλά δειηία εηδήζεσλ, φπσο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο. 

Βέβαηα ηα πεξηζζφηεξα παηδηά είπαλ πσο πξνηηκνχλ ηα αζιεηηθά, ηηο εηδήζεηο γηα 

ηνπο δηάζεκνπο, ζέκαηα κε ηηο εμειίμεηο ζηελ επηζηήκε, ηη ζπκβαίλεη ζε άιιεο ρψξεο. 

Σα πνιηηηθά ζέκαηα ήηαλ ηειεπηαία ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο δελ εμέθξαζαλ ακθηβνιίεο γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ εηδήζεσλ. Κάπνηνη 

πξνβιεκαηίζηεθαλ κε ην εξψηεκα θαη κεξηθνί εμέθξαζαλ ηηο ακθηβνιίεο ηνπο, αλ θαη 

δελ κπνξνχζαλ φινη λα πξνζδηνξίζνπλ αθξηβψο ηελ αηηία.  

Οη καζεηέο είραλ θάπνηα ηδέα γηα ην πψο πξνεηνηκάδεηαη έλα δειηίν εηδήζεσλ. 

Έθξηλαλ φηη νη εηδήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ αξρή ηνπ δειηίνπ είλαη νη πην 

ζεκαληηθέο θαη πνιινί καζεηέο –φρη φκσο φινη– θαηαλννχλ φηη ηα δειηία εηδήζεσλ 

δελ παξνπζηάδνπλ φιεο ηηο εηδήζεηο. Αλαθέξνπλ σο αηηίεο ηελ έιιεηςε ρξφλνπ θαη φηη 

ίζσο φηη θάπνηεο εηδήζεηο δελ ζπκθέξνπλ ζηα θαλάιηα.  
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Σν ηειεπηαίν εξψηεκα «Αλ θηηάμεηε εζείο δηθφ ζαο δειηίν εηδήζεσλ, ηη 

πηζηεχεηε φηη κπνξεί λα κάζεηε απφ απηή ηε δηαδηθαζία» ην έζεζα ζηνπο καζεηέο γηα 

λα εμεηάζσ αλ έρνπλ θάπνηα αληίιεςε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ ζελαξίνπ πνπ ζα 

εθαξκφζνπκε θαη ίζσο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο απφ απηφ. Αξθεηνί καζεηέο, ζρεδφλ 

ην 1/3 ηεο ηάμεο, δήισζαλ φηη δελ μέξνπλ ή νη απαληήζεηο ηνπο δελ πιεζίαδαλ ζε 

απηφ πνπ αθνινχζεζε. Σα ππφινηπα παηδηά εζηίαζαλ θπξίσο ζηηο γλψζεηο γηα ηνλ 

θφζκν: «Πηζηεχσ φηη ζα κάζσ πνιιά πξάγκαηα θαη κέζα απφ απηά ζα θαηαιαβαίλσ 

θαιχηεξα ηε ζεκεξηλή επνρή». Άιια παηδηά αλέθεξαλ θαη ηε ζπλεξγαζία κέζα ζηελ 

νκάδα: «Πνιιά λέα πνπ δελ ηα μέξακε θαη ζα πεξάζνπκε θαη σξαία, ζα 

δηαζθεδάζνπκε θαη ζα κάζνπκε λα ζπλεξγαδφκαζηε αθφκα πεξηζζφηεξν». 

Σέινο, κεξηθνί καζεηέο κάληεςαλ θαη θάπνηνπο απφ ηνπο γισζζηθνχο 

ζηφρνπο:  

 «Γηα λα κάζνπκε λα εθθξάδνπκε ηε γλψκε καο, λα έξζνπκε ζηε ζέζε απηψλ 

ησλ αλζξψπσλ θαη λα θαηαιάβνπκε ηηο δπζθνιίεο απηήο ηεο δνπιεηάο». 

 «Θα κάζνπκε πψο λα κηιάκε ζαλ παξνπζηαζηέο». 

Παξαηήξεζα φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο αληηιήθζεθαλ πσο ε γλψκε ηνπο 

γηα ηα δειηία εηδήζεσλ είρε θαηά θχξην ιφγν πνιηηηθή δηάζηαζε θαη απέθπγαλ λα 

γξάςνπλ ην φλνκά ηνπο ζην εξσηεκαηνιφγην θαη κάιηζηα κεξηθνί απφ απηνχο κνπ 

δήηεζαλ λα ππάξρεη αλσλπκία.  

Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνινχζεζε κηα κηθξή 

ζπδήηεζε. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο είραλ παξαθνινπζήζεη δειηία εηδήζεσλ, αιιά 

κάιινλ βαξηφληνπζαλ  ή δελ θαηαλννχζαλ ηα πεξηζζφηεξα πνιηηηθά ζέκαηα. 

Πξνηηκνχζαλ πην  «απιά» ζέκαηα, φπσο ηα αζιεηηθά, ηηο εηδήζεηο γηα ηε κφδα θαη ηε 

show biz. Αξθεηνί  καζεηέο κνπ είπαλ φηη ηνπο αξέζεη λα παξαθνινπζνχλ ηη γίλεηαη 
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ζε άιιεο ρψξεο θαη θάπνηνη ελδηαθέξνληαλ  γηα ζεκαληηθέο εηδήζεηο απφ ηνλ ρψξν 

ησλ επηζηεκψλ, ηδηαίηεξα φ,ηη έρεη ζρέζε κε ην δηάζηεκα θαη ηελ ηερλνινγία.  

Αμηνιόγεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο α΄ θάζεο θαη ηωλ καζεηώλ 

Οη καζεηέο έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα. Ζ ζπδήηεζε ζηελ ηάμε ήηαλ 

δσεξή θαη ηα παηδηά εμέθξαζαλ απφςεηο, ηηο νπνίεο θαη θαηάθεξαλ λα αηηηνινγήζνπλ. 

ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο κνπ είπαλ πσο πεξηκέλνπλ κε αγσλία λα θηηάμνπλ ην δηθφ 

ηνπο δειηίν.  

 

2η & 3η διδακηική ώρα 

Β΄ Φάζε – Πινήγεζε, Παξαζθεπή 8/5/2015 – 1ν Φχιιν Δξγαζίαο 

Καηά ηε 2ε θάζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ νη νκάδεο ησλ καζεηψλ έπξεπε 

αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ηνπο –θνηλφ γηα φιεο ηηο νκάδεο– λα 

πεξηεγεζνχλ ζην δηαδίθηπν, λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ δειηίσλ 

εηδήζεσλ θαη λα ζπγθξίλνπλ ηε δηθή ηνπο άπνςε κε άιισλ αλζξψπσλ. Να 

δηεξεπλήζνπλ ηνπο ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ηειενπηηθά θαλάιηα θαη νη 

δεκνζηνγξάθνη ζηα δειηία εηδήζεσλ, ψζηε λα πείζνπλ ην ηειενπηηθφ θνηλφ γηα ηελ 

αιήζεηα ησλ φζσλ παξνπζηάδνπλ. Να αληηιεθζνχλ  ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχλ 

νη πξνβαιιφκελεο εηδήζεηο  ζηνπο ηειεζεαηέο θαη λα ππνςηαζηνχλ ην ξφιν πνπ απηά 

εμππεξεηνχλ. Να θάλνπλ ηελ αξρηθή πξνεηνηκαζία θαη επηινγή ηεο ζεκαηνινγίαο πνπ 

ζα πεξηέρεη ην δηθφ ηνπο δειηίν.   

Δπεηδή νη καζεηέο ήηαλ γεκάηνη αδεκνλία λα θηηάμνπλ ην δηθφ ηνπο δειηίν 

εηδήζεσλ, μεθίλεζα εμεγψληαο ηνπο πσο γηα λα θηηάμνπκε έλα πνιχ θαιφ δειηίν 

εηδήζεσλ, πξέπεη πξψηα λα εξεπλήζνπκε πψο ην θηηάρλνπλ νη δεκνζηνγξάθνη, λα 
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δνχκε θάπνηα ηέηνηα δειηία, λα ηα παξαηεξήζνπκε, λα ηα αλαιχζνπκε θαη κεηά λα 

νξγαλψζνπκε ην δηθφ καο. Έηζη ινηπφλ ηα παηδηά πείζηεθαλ θαη αθνινπζψληαο ηηο 

νδεγίεο ηνπ 1
νπ

 Φχιινπ Δξγαζίαο ζπδήηεζαλ αξρηθά ζηηο νκάδεο ηνπο ηελ αμηνπηζηία 

ησλ εηδήζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηα δηάθνξα ηειενπηηθά θαη ξαδηνθσληθά 

θαλάιηα θαη ζχγθξηλαλ ηηο απφςεηο ηνπο κε ηηο απφςεηο ηνπ ακεξηθαληθνχ 

ηειενπηηθνχ θνηλνχ. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δελ πηζηεχνπλ απφιπηα φ,ηη 

παξνπζηάδεηαη ζηηο εηδήζεηο. ε απηφ ην ζεκείν παξαηήξεζα κηα κεηαζηξνθή 

θάπνησλ καζεηψλ ζηελ άπνςε πνπ είραλ δηαηππψζεη γηα ην ζέκα ζην αξρηθφ 

εξσηεκαηνιφγην.  

 «Οη άλζξσπνη κπνξνχλ λα πηζηεχνπλ ζε δειηία εηδήζεσλ, φρη πάληα φκσο, 

γηαηί κεξηθέο είλαη ςέκαηα». 

 «Όρη, εηδηθά ζε ζρέζε κε ηνπο πνιηηηθνχο  γηαηί κπνξεί νη παξνπζηαζηέο λα 

είλαη απφ έλα άιιν θφκκα θαη λα κελ ηνπο ζπκθέξεη λα πνπλ θάπνηα 

πξάγκαηα φπσο είλαη θαη ηα κνξθνπνηνχλ…». 

 «Όρη δελ ηα πηζηεχνπκε φια,  γηαηί κεξηθά πξάγκαηα ηα ιέλε γηα λα θνβίζνπλ 

ηνλ θφζκν ή λα ηνλ θαζεζπράδνπλ απφ πξάγκαηα πνπ έρνπλε ζρέζε κε 

θαηξηθά θαηλφκελα θπξίσο  κε ζεηζκνχο». 

Βέβαηα θάπνηα παηδηά παξαλφεζαλ ην λφεκα ηεο εξψηεζεο θαη απάληεζαλ σο εμήο: 

«Μπνξεί λα είλαη αιήζεηα αιιά θαη ςέκαηα φπσο ζηα Γειηία θαηξνχ πνπ ιέλε φηη ζα 

ρηνλίζεη ή φηη ζα βξέμεη, αιιά νχηε έβξεμε νχηε ρηφληζε». Οη καζεηέο ζχγθξηλαλ ηελ 

άπνςή ηνπο κε ηελ άπνςε ηνπ ακεξηθαληθνχ θνηλνχ:  

 «Σν ακεξηθάληθν site φπσο θαη εκείο δελ πηζηεχνπκε πνιχ ζηηο ηειενπηηθέο 

εηδήζεηο αιιά νη Ακεξηθαλνί πηζηεχνπλ πην πνιχ ζηηο εθεκεξίδεο». 
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 «Ζ άπνςε ησλ Ακεξηθάλσλ είλαη πεξίπνπ ίδηα κε ηελ δηθηά καο .Καη απηνί 

πιένλ δελ εκπηζηεχνληαη ηελ ηειεφξαζε θαη ηηο εηδήζεηο ηεο. Μφλν 21% ηελ 

εκπηζηεχνληαη. Δλψ απφ ην 1991 κέρξη θαη ην 2007 ήηαλ πάλσ απφ 30% πνπ 

ηελ εκπηζηεχνληαλ…». 

 «Ναη ππάξρνπλ δηαθνξέο δηφηη εκείο δελ πηζηεχνπκε ηηο ππεξβνιέο. Αλ 

θαηέγξαθαλ ηνλ δείθηε πίζηεο καο κε πνζνζηφ ζα ήηαλ 90%.Δλψ ν δηθφο ηνπο 

δείθηεο πίζηεο ζα ήηαλ κφιηο 21%...». 

ηε δξαζηεξηφηεηα 3 ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ηα παηδηά έπξεπε λα δηαβάζνπλ ην 

θείκελν «Ζ ηέρλε ηεο εμαπάηεζεο» θαη λα ζεκεηψζνπλ ηη ηνπο έθαλε εληχπσζε. Σν 

θείκελν απηφ δπζθφιεςε ηνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο θαη φζνλ αθνξά ην ιεμηιφγην 

θαη φζνλ αθνξά ηα λνήκαηά ηνπ. Πάλησο θάπνηεο νκάδεο θαηάθεξαλ λα εζηηάζνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ πνπ ηνπο έθαλαλ εληχπσζε ή πνπ ηνπο 

πξνβιεκάηηζαλ. Γελ είρακε φκσο ηεο επρέξεηα λα ην αλαιχζνπκε πεξηζζφηεξν. 

Θεψξεζα φηη ζα κπνξνχζακε λα  θάλνπκε κηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ ηέρλε ηεο 

εμαπάηεζεο ζπδεηψληαο πάλσ ζηα ίδηα ηα δειηία εηδήζεσλ, φπσο θαη θάλακε ζηε 

ζπλέρεηα:  

 «Κη φκσο, ζηελ πεξίπησζε απηή, ε κνξθή είλαη ην πεξηερφκελν: ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν εθηπιίζζεηαη ην δειηίν εηδήζεσλ έρεη ηε δνκή κηαο ηειεηνπξγίαο 

πνπ δηακνξθψλεη ηε ζπλείδεζή καο. Όια δηαδξακαηίδνληαη σο εάλ ν θφζκνο 

επξφθεηην λα καο απνθαιπθζεί». 

 «ην δειηίν ν παξνπζηαζηήο δηακεζνιαβεί θαη πηζηνπνηεί. Δίλαη κηα 

θπζηνγλσκία ζεκειηψδεο θαη ππεξβαηηθή πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο 

αμηνπηζηίαο ηνπ δειηίνπ. Απφ απηφλ έξρεηαη ε πιεξνθνξία λνκηκνπνηείηαη, 

απνθηά ζεκαζία θαη πξνβάιιεηαη σο αιεζηλή». 
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ηελ 4
ε
 δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο αλαδήηεζαλ ην ιήκκα «Γειηίν Δηδήζεσλ» ζηε 

Βηθηπαίδεηα θαη θαηέγξαςαλ ηνλ νξηζκφ: 

«Σν «Γειηίν εηδήζεσλ» είλαη έλα ελεκεξσηηθφ δειηίν θαηαγξαθήο 

ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ, ην νπνίν επηκεινχληαη 

δεκνζηνγξάθνη θαη κεηαδίδεηαη απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ κεηάδνζε (Ραδηφθσλν – Σειεφξαζε)».  

Παξάιιεια, ζπδήηεζαλ ζηηο νκάδεο ηνπο πνην θνκκάηη ηεο ζεκαηνινγίαο ζα ηνπο 

ελδηέθεξε γηα λα αζρνιεζνχλ. Δπεηδή κέζα ζε θάπνηεο νκάδεο ππήξραλ δηαθσλίεο, 

αιιά θαη γηα λα κελ ππάξρνπλ ηαπηφζεκεο επηινγέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ, δηεπθξίληζα 

ζηα παηδηά φηη ηψξα κπνξνχλ λα ζεκεηψζνπλ ηηο επηζπκίεο ηνπο, (θαη κάιηζηα 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα), αιιά ε ηειηθή επηινγή ζα γίλεη αξγφηεξα. Οη απαληήζεηο πνπ 

έιαβα ήηαλ νη εμήο:  

 αζιεηηθφ δειηίν∙ 

 ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα π.ρ. πιεκκχξεο, θαηαζηξνθέο, ζεηζκνί  θ.η.ι. ζηελ 

Διιάδα θαη ζηηο μέλεο  ρψξεο∙ 

 επίθαηξεο επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο∙ 

 κε ηε κφδα θαη ηε δηαζεκφηεηα ζηε ζννπκπίδλεο∙ 

 ζα αλαιάβνπκε ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη lifestyle. 

 

Αθνχ φιεο νη νκάδεο νινθιήξσζαλ ηηο πξψηεο ηέζζεξηο δξαζηεξηφηεηεο, ζηε 

ζπλέρεηα ζηνλ βηληενπξνβνιέα ηεο ηάμεο δηαβάζακε ηελ 5
ε
 δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ 

εμεγήζακε. Οη καζεηέο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο, ζα παξαθνινπζνχζαλ 

απνζπάζκαηα δειηίσλ εηδήζεσλ θαη έπξεπε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο 

λα ζεκεηψλνπλ ζηα ηεηξάδηά ηνπο ηα ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνιείηαη ην δειηίν, ηα 

http://el.wikipedia.org/wiki/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
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ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο πξνθάιεζε ε παξαθνινχζεζή ηνπο θαη πνηα απφ απηά ηνπο 

έθαλαλ κεγαιχηεξε εληχπσζε.  

Σν εξγαζηήξην δελ δηαζέηεη ερεία ζηνπο ππνινγηζηέο ησλ παηδηψλ, γηα λα κελ 

γίλεηαη θαζαξία. Έηζη ε παξαθνινχζεζε θαη ν ζρνιηαζκφο ησλ δειηίσλ έγηλε ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο κε ηε βνήζεηα ηνπ βηληενπξνβνιέα. ηνλ ρξφλν ινηπφλ πνπ καο 

απέκεηλε παξαθνινπζήζακε απνζπάζκαηα απφ ηα δειηία εηδήζεσλ ηεο Νέξηη θαη ηνπ 

ηαξ ηεο πξνεγνχκελεο κέξαο. Δπέιεμα ηα ζπγθεθξηκέλα δειηία, γηαηί θαη ε πνιηηηθή 

αλάιπζε ησλ γεγνλφησλ γίλεηαη απφ δηαθνξεηηθή ζθνπηά θαη γηαηί ε γεληθφηεξε 

θηινζνθία ηνπο είλαη δηαθνξεηηθή. Γηα παξάδεηγκα ην ηαξ παξνπζηάδεη θαη πην 

πνιιά «αλάιαθξα» ζέκαηα π.ρ. ηελ επίζθεςε ηεο βαζίιηζζαο Διηζάβεη ζηε 

λενγέλλεηε δηζέγγνλή ηεο άξινη.  

Έδεημα ζηα παηδηά ην δηαθνξεηηθφ κνπζηθφ ζήκα ησλ δειηίσλ εηδήζεσλ θαη 

κνπ έθαλε εληχπσζε πνπ θαλέλαο καζεηήο δελ ην είρε παξαηεξήζεη λσξίηεξα. Όκσο 

ηνπο άξεζε θαη κνπ δήηεζαλ λα θηηάμνπκε θη εκείο κνπζηθφ ζήκα γηα ην δηθφ καο 

δειηίν. ηε ζπλέρεηα αθνχ παξαθνινπζήζακε ηελ πξψηε είδεζε –ηηο θπβεξλεηηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζηηο Βξπμέιιεο– ξψηεζα ηνπο καζεηέο, γηαηί θαη ζηα δχν δειηία 

επηιέρζεθε ην ίδην ζέκα. Μνπ απάληεζαλ «γηαηί είλαη ην πην ζεκαληηθφ». Παξφιν, 

βέβαηα, πνπ ήηαλ ην πην ζεκαληηθφ, ηα παηδηά έδεημαλ λα ην βαξηνχληαη. ηε ζπλέρεηα 

επέιεμα λα δνχκε δηαθνξεηηθέο  εηδήζεηο, γηα ηελ αιιαγή ζηνλ θαηξφ, γηα ηελ 

ππνζηειέρσζε λνζνθνκείσλ ζηελ επαξρία πνπ δπζθνιεχεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη, 

ηέινο, γηα ηελ επίζθεςε ηεο βαζίιηζζαο Διηζάβεη ζηε λενγέλλεηε δηζέγγνλή ηεο 

άξινη.  

Οη καζεηέο θαηέγξαςαλ ηηο εληππψζεηο ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο 

δεκηνπξγήζεθαλ. Θέισ λα ζεκεηψζσ πσο ζην 2
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο ηνπ αξρηθνχ 

ζελαξίνπ ππήξρε δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο κεηαβαίλνπλ ζε 
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ηζηνζειίδα κε απνηειέζκαηα έξεπλαο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ηειεζεαηψλ ησλ 

δηαθφξσλ δειηίσλ εηδήζεσλ. Πξνηίκεζα λα ζεκεηψζνπλ νη ίδηνη ηα δηθά ηνπο 

ζπλαηζζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ δειηίνπ,  ψζηε λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ θαιχηεξα ηη είδνπο εηδήζεηο ηα πξνθαινχλ. Σν θνπδνχλη καο 

ρηχπεζε θαη δελ πξνιάβακε λα νινθιεξψζνπκε ηε ζπδήηεζε πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. 

Σν αθήζακε ινηπφλ γηα ηελ επφκελε θνξά κεηά ηελ απαξαίηεηε αλαζθφπεζε.  

Αμηνιόγεζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηωλ καζεηώλ 

Σα παηδηά αθνινχζεζαλ ηηο νδεγίεο ησλ θχιισλ εξγαζίαο θαη απάληεζαλ φζν 

κπνξνχζαλ θαιχηεξα ζηα εξσηήκαηα. Τπήξμαλ βέβαηα θείκελα πνπ ηνπο 

δπζθφιεςαλ ηδηαίηεξα, πξάγκα κάιινλ θπζηθφ, αθνχ ην ιεμηιφγηφ ηνπο θαη ηα 

λνήκαηά ηνπο ήηαλ αξθεηά πςειά. πκκεηείραλ, σζηφζν, ελεξγά ζηε ζπδήηεζε θαη 

ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπο ζηελ νινκέιεηα θαη παξαηήξεζα φηη ν 

πξνθνξηθφο ηνπο ιφγνο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθθξάδνληαλ ήηαλ ζαθψο 

βειηησκέλνο ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο. Σέινο δηαπίζησζα πσο νη 

καζεηέο ήηαλ πξνβιεκαηηζκέλνη γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ εηδήζεσλ. Σν ελδηαθέξνλ 

ηνπο γηα ην ζέκα παξέκεηλε ακείσην, γηαηί πεξίκελαλ ηε δεκηνπξγία ηνπ δηθνχ ηνπο 

δειηίνπ.  

 

4η & 5η διδακηική ώρα 

Β΄ Φάζε – Πινήγεζε: Γεπηέξα 11/5/2015 – Οινθιήξσζε ηνπ 1νπ Φχιινπ 

Δξγαζίαο, 2ν Φχιιν Δξγαζίαο 

Σν κάζεκα μεθίλεζε κε αλαζθφπεζε ησλ φζσλ είρακε θάλεη ηελ πξνεγνχκελε θνξά, 

αλαζθφπεζε πνπ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηνλ πξφζζεην ιφγν φηη ηελ Παξαζθεπή έιεηπε 
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κηα καζήηξηα ε νπνία, κφιηο μεθηλήζακε, δήηεζε λα κάζεη ηη είρακε θάλεη. Οη καζεηέο 

δηάβαζαλ ηηο ζεκεηψζεηο πνπ είραλ θξαηήζεη γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο είραλ 

πξνθαιέζεη νη εηδήζεηο θαη έδσζαλ ηηο εμεγήζεηο ηνπο. Σέινο έγηλε ν ρσξηζκφο ησλ 

νκάδσλ θαη ε αλάζεζε ησλ ζεκάησλ κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ. 

Ζ ζεκαηνινγία πνπ επέιεμαλ νη νκάδεο ήηαλ ε εμήο: 

ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ ΔΗΓΖΔΩΝ 

 Μνπζηθφ ήκα 

 Ση ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα (θαηαζηξνθέο ή θάηη θαιφ) 

 Πξφζθαηεο επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο 

 Κνζκηθά λέα 

 Αζιεηηθά 

 Καηξφο 

 Ση ζπκβαίλεη ζε άιιεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ 

Αθνινχζσο, πξνρσξήζακε ζην 2
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο, ην νπνίν πάιη δελ 

νινθιεξψζεθε, επεηδή ρηχπεζε ην θνπδνχλη θαη ηελ επφκελε ψξα έπξεπε λα 

παξαρσξήζνπκε ην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο ζε άιιν ηκήκα ηνπ ζρνιείνπ καο. 

Οη καζεηέο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο, έπξεπε λα πεξηεγεζνχλ ζε 

κηα ηζηνζειίδα, λα δηαβάζνπλ έλα θείκελν ζρεηηθά κε ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ησλ 

εηδήζεσλ θαη ηνλ ξφιν ησλ δεκνζηνγξάθσλ ζε απηφ. Πνιχ γξήγνξα κνπ δήηεζαλ λα 

ηνπο εμεγήζσ ην θείκελν, θαζψο δελ θαηαιάβαηλαλ ην λφεκα ησλ φζσλ δηάβαδαλ. 

Σνπο δπζθφιεςαλ ιέμεηο θαη θξάζεηο φπσο: γξαθεηνθξαηηθέο, αμηνινγεί, εξκελεύεη, 

ηδενινγηθνί παξάγνληεο, πνιηηηζηηθέο επηδξάζεηο από ην θνηλωληθό πεξηβάιινλ ηεο 

εηδεζενγξαθηθήο δξαζηεξηόηεηαο.Σειηθά, επεηδή ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο ηάμεο 

αληηκεηψπηδε δπζθνιίεο, δηαβάζακε φινη καδί ην θείκελν απφ ηνλ βηληενπξνβνιέα 
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ηεο ηάμεο. Σνπο εμήγεζα ηνπο δχζθνινπο φξνπο θαη έδσζα παξαδείγκαηα. ηε 

ζπλέρεηα ζην ζρεηηθφ εξψηεκα νη νκάδεο θαηέγξαςαλ ζηα θχιια εξγαζίαο πξάγκαηα 

φπσο:  

 «Μπνξεί λα ηελ αιιάμεη βάδνληαο ηελ έκθαζε ζε θάηη δηαθνξεηηθφ».  

 «Αλάινγα κε ηελ αλάπηπμε ηεο είδεζεο πνπ ιέεη ν δεκνζηνγξάθνο».  

 «ε φιεο ηηο εηδήζεηο ιέλε ην ίδην ζέκα , αιιά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν». 

 «Ναη κπνξεί, γηαηί αλ θάηη ζπκίδεη ζρφιην κπνξεί λα ην εκπινπηίζεη κε 

επίζεηα θαη ζεκεία ζηίμεο. Έηζη νη άλζξσπνη πνπ βιέπνπλ ή δηαβάδνπλ 

εηδήζεηο λα δίλνπλ πην πνιιή  πξνζνρή ζε απηφ ην ζέκα». 

 «Ναη, γηαηί κπνξεί  ν θάζε δεκνζηνγξάθνο λα έρεη ηελ δηθηά ηνπ άπνςε». 

ηε 2
ε
 δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο έπξεπε λα δηαβάζνπλ γηα ηε ιατθή γιψζζα θαη ηηο 

θξάζεηο θιηζέ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζεκεξηλά δειηία εηδήζεσλ. Αλαδήηεζαλ 

ηνλ νξηζκφ ηεο ιέμεο θιηζέ θαη ηνλ θαηέγξαςαλ. Αξρηθά δελ κπνξνχζαλ λα ζπκεζνχλ 

ηέηνηεο θξάζεηο, γη’ απηφ θαη παξαθνινπζήζακε φινη καδί έλα κηθξφ απφζπαζκα απφ 

πξφζθαην δειηίν εηδήζεσλ ηνπ Μέγθα. Ακέζσο εληφπηζαλ ηέηνηεο θξάζεηο θαη ηηο 

θαηέγξαςαλ ζηα θχιια εξγαζίαο ηνπο: «Μαχξε Σξχπα (ελλ. ζηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία), ξνπθέηεο, αγθάζη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, άηαθηε ππνρψξεζε ηεο 

θπβέξλεζεο, ηειηθή ιχζε ζην αζθαιηζηηθφ, ζην ζθπξί». 

ηελ 3
ε
 δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο δηάβαζαλ ηηο απφςεηο ηνπ Γηψξγνπ Πιεηνχ 

γηα ηελ πνιηηηθή ζεκαηνινγία ησλ εηδήζεσλ θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηα 

δειηία εηδήζεσλ θπξηαξρνχλ νη πνιηηηθέο εηδήζεηο θαη αθνινπζνχλ άιια ζέκαηα. 

ηνλ βηληενπξνβνιέα ηεο ηάμεο παξαθνινπζήζακε φινη καδί ηα βηληεάθηα κε 

απνζπάζκαηα δειηίσλ εηδήζεσλ θαη εθπνκπψλ απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο ηειεφξαζεο 

http://www2.media.uoa.gr/institute/pages/gr/zitimata_gr/thirdIssue/Pleios.html
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θαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80. Οη καζεηέο έπξεπε λα ζεκεηψζνπλ δηαθνξέο θαη 

νκνηφηεηεο κε ηηο ζεκεξηλέο ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο.  

Πξηλ μεθηλήζνπκε πξφβιεςαλ φηη ν ιφγνο ηνπ παξνπζηαζηή ηηο παιαηφηεξεο 

επνρέο κάιινλ ζα ήηαλ πην ζνβαξφο θαη πην επίζεκνο απφ ηνλ ζεκεξηλφ, βαζηδφκελνη 

ζε φζα είραλ δηαβάζεη γηα ηε ιατθή γιψζζα ησλ εηδήζεσλ λσξίηεξα. 

Παξαθνινπζήζακε ινηπφλ φινη καδί ηα ζρεηηθά βηληεάθηα. Απφ ην 2ν θχιιν 

εξγαζίαο ηνπ αξρηθνχ ζελαξίνπ αθαίξεζα ηελ εθπνκπή πνηθίιεο χιεο ηνπ 1979 

(ΤΔΝΔΓ), γηαηί ζεψξεζα φηη δελ καο ήηαλ απαξαίηεηε γηα ην ζθνπφ καο, 

ιακβάλνληαο βέβαηα ππφςε θαη ηα πεξηνξηζκέλα ρξνληθά πεξηζψξηα.  

Αληίζεηα, θαζψο παξαθνινπζνχζακε ηελ Έιιε ηάε ζην δειηίν εηδήζεσλ ηνπ 

1983 νη καζεηέο αλαγλψξηζαλ ην φλνκα, αιιά δελ κπνξνχζαλ λα ζπκεζνχλ ηελ 

παξνπζηάζηξηα. Έηζη ζε κηα έκπλεπζε ηεο ζηηγκήο αλαδήηεζα έλα ζχγρξνλν δειηίν 

εηδήζεσλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε παξνπζηάζηξηα. Οη δηαθνξέο  κεηαμχ ηνπ ηξφπνπ 

εθθψλεζεο ηνπ δειηίνπ απφ ηελ ίδηα παξνπζηάζηξηα ζηηο δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο ήηαλ πνιχ κεγάιεο. Οη καζεηέο ζχγθξηλαλ θαηαξρήλ ηελ εκθάληζή ηεο, 

αιιά ζηε ζπλέρεηα ζρνιίαζαλ θαη ηηο ρεηξνλνκίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζήκεξα, ηνλ απιφ 

ηεο ιφγν θαη φηη ζην ζχγρξνλν δειηίν κηινχζε ρσξίο θείκελν. Παξαηήξεζαλ ινηπφλ 

ηα εμήο: 

 «Καηαιάβακε φηη ηα πην παιηά δειηία εηδήζεσλ  παξνπζηάδνληαλ πην ζνβαξά 

,κε ιηγφηεξεο αλέζεηο  θαη πην επίζεκα». 

 «Όηη ήηαλ αζπξφκαπξα, ήηαλ ην χθνο ηνπο πην επίζεκν, φηη ηνπο βιέπακε λα 

δηαβάδνπλ ηα θείκελα». 

 «…μεθηλνχζαλ κε μέλεο εηδήζεηο θαη δελ έιεγαλ ηελ γλψκε ηνπο». 

http://www.youtube.com/watch?v=tV5VP6m-ovA
http://www.thetoc.gr/politiki/article/i-elli-stai-sto-deltio-eidisewn-tou-alpha-29-04-2015
http://www.thetoc.gr/politiki/article/i-elli-stai-sto-deltio-eidisewn-tou-alpha-29-04-2015
http://www.thetoc.gr/politiki/article/i-elli-stai-sto-deltio-eidisewn-tou-alpha-29-04-2015
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 «Σα πνιηηηθά δελ έκπαηλαλ πξψηα θαη ηα έθηαθηα δειηία ήηαλ κεηά απφ 

αξθεηή ψξα ελψ ζήκεξα ηα δείρλνπλ πην γξήγνξα». 

Έθαλαλ παξαηεξήζεηο θαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ ληχλνληαλ ή παξνπζίαδαλ νη εθθσλεηέο 

ηηο εηδήζεηο.  

 «… θνξνχζαλ θνζηνχκηα, ηνλ θαηξφ ηνλ έιεγαλ θαζηζηνί , γηα λα δείμνπλ ηνλ 

θαηξφ ζε κηα πεξηνρή ηνλ έδεηρλαλ κε βέξγα». 

 «... ζηνλ θαηξφ δελ είραλ ειεθηξνληθνχο ράξηεο είραλ θαλνληθνχο». 

Παιηά δελ έδεηρλαλ βίληεν ελψ ζήκεξα δείρλνπλ βίληεν. Μηα δηαθνξά είλαη φηη παιηά 

κηινχζαλ πην δεκνζηνγξαθηθά, ελψ ζήκεξα πην ειεχζεξα. Παιηά δηάβαδαλ κφλν απφ 

ηα ραξηηά, ελψ ζήκεξα ιέλε θαη ηε γλψκε ηνπο. Μηα νκνηφηεηα είλαη φηη φινη 

ληχλνληαη επίζεκα θαη ιέλε πξψηεο ηηο ζεκαληηθέο εηδήζεηο. 

ηελ 5
ε
 δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο έπξεπε λα θαηαλνήζνπλ πψο θξίλεηαη ε 

είδεζε σο ζεκαληηθή. Δπεηδή ηα θείκελα ήηαλ αξθεηά πάλσ απφ ην γισζζηθφ θαη 

λνεηηθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ, δηαβάζακε φινη καδί θάπνηα απνζπάζκαηα θαη 

νπζηαζηηθά ηνπο εμήγεζα ηη ζπκβαίλεη κε παξαδείγκαηα απφ ηηο γλσζηέο εηδήζεηο ησλ 

εκεξψλ. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο θαηέγξαςαλ ζηα θχιια εξγαζίαο ηνπο ηα «8 

αζηέξηα» ησλ εηδήζεσλ: Δπηθαηξόηεηα, εθθξεκόηεηα, εγγύηεηα, εθξεθηηθόηεηα, 

ζπγθίλεζε, ζπνπδαηόηεηα, ζπλέπεηεο, ζπαληόηεηα.  

Οη καζεηέο δελ γλψξηδαλ ηνπο φξνπο εθθξεκόηεηα, εγγύηεηα. Δμήγεζα εγψ 

ηνπο φξνπο, γηαηί κφιηο πνπ πξνιαβαίλακε. …Καη ηε ζηηγκή εθείλε ρηχπεζε ην 

θνπδνχλη θαη δελ πξνιάβακε λα νινθιεξψζνπκε ηελ  ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα  ηνπ 

θχιινπ εξγαζίαο πνπ αθνξνχζε ηελ νξζνθσλία θαη ηελ ζσζηή άξζξσζε θαηά ηελ 

εθθψλεζε ησλ εηδήζεσλ.  
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6η διδακηική ώρα 

Β΄ Φάζε – Πινήγεζε: Σξίηε 12/5/2015 – Οινθιήξσζε ηνπ 2νπ Φχιινπ Δξγαζίαο 

Οη καζεηέο γλψξηδαλ απφ ηελ πξνεγνχκελε κέξα φηη ζα πεγαίλακε ζην εξγαζηήξην 

ηεο πιεξνθνξηθήο γηα λα νινθιεξψζνπκε ην 2
ν
 θχιιν εξγαζίαο. Γελ γλψξηδαλ φκσο 

ηη αθνξνχζε ε ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα. Πξηλ αλνίμνπκε ηνπο ππνινγηζηέο ξψηεζα 

ηα παηδηά αλ έρνπλ ζθεθηεί κε πνηα θξηηήξηα ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε ηνλ εθθσλεηή 

ή ηνπο εθθσλεηέο ηνπ δειηίνπ εηδήζεψλ καο. 

 «Να δηαβάδεη θαιά». 

 «Να είλαη άλεηνο». 

 «Να κελ ληξέπεηαη».  

…Ήηαλ κεξηθέο απφ ηηο απαληήζεηο πνπ πήξα. Έηζη ζηε ζπλέρεηα δήηεζα 

δηεπθξηλίζεηο. Ση ζεκαίλεη λα δηαβάδεη θαιά. Οη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ είραλ ζρέζε κε ηε ξνή ηνπ εθθεξφκελνπ ιφγνπ. Μηα καζήηξηα κφλν 

απάληεζε: «Να πξνθέξεη ζσζηά ηηο ιέμεηο». Έηζη είπα ζηα παηδηά πσο ε ηειεπηαία 

δξαζηεξηφηεηα ζα καο δείμεη πψο κπνξνχκε λα κάζνπκε πψο λα πξνθέξνπκε πην 

ζσζηά ηηο ιέμεηο πνπ ιέκε. Οη καζεηέο βξήθαλ ην θχιιν εξγαζίαο ηνπο θαη δηάβαζαλ 

ην άξζξν ηνπ Γηψξγνπ Κνθνπβά: «Οξζνθσλία: Μαζαίλνληαο... λα κηιάκε». Γελ 

γλψξηδαλ πνηνο ήηαλ ν Γεκνζζέλεο, νχηε θαηάιαβαλ αξρηθά ηη ελλννχζε ν 

αξζξνγξάθνο κε ηε θξάζε  «Καη φρη λα ηξέμεη ζην Φάιεξν θαη λα αξρίζεη λα καζά 

καλησδψο ραιίθηα».  

Αθνχ δφζεθαλ ζχληνκεο εμεγήζεηο, ζηε ζπλέρεηα ζηνλ βηληενπξνβνιέα 

αλνίμακε ηνλ ππεξζχλδεζκν «εηθνλνπνηεκέλα ηα ζρήκαηα πνπ πξέπεη λα παίξλεη ην 

http://www.in2life.gr/everyday/howto/articles/261274/article.aspx
http://www.g-pantelis.gr/orthofonia/
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ζηφκα καο γηα θάζε θσλήελ», θαη δηαζθεδάζακε κπνξψ λα πσ αξθεηά καζαίλνληαο 

πψο λα πξνθέξνπκε ζσζηά ηα θσλήεληα. Δπηιέμακε λα ηελ θάλνπκε νκαδηθά 

κπξνζηά ζηνλ βηληενπξνβνιέα ψζηε ηα  παηδηά λα κελ ληξαπνχλ λα θάλνπλ ηηο 

αζθήζεηο, αιιά θαη γηαηί έηζη ήηαλ πην δηαζθεδαζηηθφ! Ζ δξαζηεξηφηεηα ήηαλ πνιχ 

ελδηαθέξνπζα, δηαθνξεηηθή απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο θαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε, γηαηί ζηελ 

ηάμε καο ππάξρνπλ καζεηέο πνπ δελ πξνθέξνπλ ζσζηά θζφγγνπο θαη ιέμεηο θαη ζα 

πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αμία ηεο νξζνθσλίαο.  

 

 

 

 

 

 

 

Αμηνιόγεζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηωλ καζεηώλ 

Οη καζεηέο, παξφιν πνπ αδεκνλνχζαλ λα μεθηλήζνπλ ηε δεκηνπξγία ησλ δειηίσλ 

ηνπο, κε ελδηαθέξνλ αλαδήηεζαλ θαη πξνζπάζεζαλ λα θαηαλνήζνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο θαη ηε ιεηηνπξγία ελφο δειηίνπ εηδήζεσλ, 

θαζψο θαη ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ. ε αξθεηά ζεκεία ηεο εθαξκνγήο δπζθνιεχηεθαλ 

λα θαηαλνήζνπλ θείκελα, ηδηαίηεξα είηε ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο είηε ιφγσ ηνπ 

ιεμηινγίνπ ηνπο. Θεσξψ φκσο πσο θαηάθεξαλ φια ηα παηδηά λα θαηαιήμνπλ ζε 
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θάπνηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα, απαξαίηεηα γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ εηδήζεσλ θαη ηε 

ζχλζεζε ηνπ δειηίνπ ηνπο.  

 

7η & 8η διδακηική ώρα 

Γ΄ ΦΑΖ: Γεκηνπξγία – Σεηάξηε 13/5/2012 – Αλαδήηεζε εηδήζεσλ θαη ζπγγξαθή 

ησλ πξψησλ άξζξσλ 

Ζ κέξα μεθίλεζε κε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα ηελ επφκελε θάζε ηεο εθαξκνγήο 

καο. Κάζε νκάδα  καζεηψλ  ζα έπξεπε λα αλαδεηήζεη ζην δηαδίθηπν πιεξνθνξίεο θαη 

εηδήζεηο, γηα ην δειηίν εηδήζεσλ. Φπζηθά ζα κπνξνχζαλ λα παξνπζηάζνπλ θαη 

εηδήζεηο ηνπ ζρνιείνπ καο. Σα παηδηά κπήθαλ ζην δηαδίθηπν θαη ζεκείσζαλ φ,ηη 

έθξηλαλ σο ελδηαθέξνλ. Ζ νκάδα πνπ είρε αλαιάβεη ην κνπζηθφ ζήκα ηνπ δειηίνπ 

θάζηζε ζηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή θαη αλαδήηεζε ηξαγνχδηα ζην youtube. Δληφπηζε ην 

ηξαγνχδη πνπ άξεζε ζηα κέιε ηεο νκάδαο θαη, αθνχ πήξε ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ηεο 

νινκέιεηαο, ην «θαηέβαζε» θαη ην κεηέηξεςε ζε mp3 κε ηηο δηθέο κνπ πξνθνξηθέο 

νδεγίεο.  

ηε ζπλέρεηα ην ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη δεκνζηεχηεθε απφ ηνπο καζεηέο θαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ηάμεο κε ελζσκάησζε απφ ην Youtube. Όιεο νη νκάδεο έγξαςαλ 

ηελ πξψηε κνξθή ησλ θεηκέλσλ ηνπο, ε νπνία  ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλεη δχν κέξε: 

α) ηα ιφγηα ηνπ εθθσλεηή/ηεο εθθσλήηξηαο θαη β) ην ξεπνξηάδ γηα ηελ θάζε είδεζε.  
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Δπεηδή πνιινί καζεηέο άξρηζαλ λα ξσηνχλ πψο πξέπεη λα μεθηλήζνπλ, 

πξνβάιιακε ζηνλ βηληενπξνβνιέα απνζπάζκαηα δχν δηαθνξεηηθψλ δειηίσλ 

εηδήζεσλ θαη δήηεζα απφ ηνπο καζεηέο λα ζεκεηψζνπλ ζηα ηεηξάδηά ηνπο πψο δίλεη 

ην ιφγν ε παξνπζηάζηξηα ζηνλ ξεπφξηεξ θαη ην αληίζηξνθν θαη πψο μεθηλά ηελ 
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πεξηγξαθή ηεο είδεζεο θάζε θνξά ν ξεπφξηεξ. Σα ζηνηρεία απηά έπξεπε λα ηα 

ελζσκαηψζνπλ ζηα θείκελά ηνπο.   

 

 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα έλαο καζεηήο απφ θάζε νκάδα κε ηνλ θσδηθφ ηνπ κπήθε σο 

αξζξνγξάθνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ηάμεο θαη κε αληηγξαθή-επηθφιιεζε δεκνζίεπζε 

ην θείκελν ηεο νκάδαο ηνπ. Ζ ηζηνζειίδα καο, πνπ είλαη θηηαγκέλε ζε πεξηβάιινλ 

Joomla, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαηηθήο γξαθήο, γηαηί νη άιινη καζεηέο-αθνχ 

βέβαηα ζπλδεζνχλ εηζάγνληαο ηνπο θσδηθνχο ηνπο- κπνξνχλ λα δηνξζψζνπλ ή λα 

αιιάμνπλ ηα θείκελα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Εήηεζα ινηπφλ απφ ηα παηδηά ζην ζπίηη 

λα δηνξζψζνπλ ηπρφλ ιάζε, ψζηε ηελ επφκελε θνξά λα είκαζηε έηνηκνη γηα ην ηειηθφ 

ζηάδην.  

Αμηνιόγεζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηωλ καζεηώλ 

Οη καζεηέο αλαδήηεζαλ κε κεγάιν ελδηαθέξνλ ηηο εηδήζεηο πνπ ηνπο ελδηέθεξαλ θαη 

ηηο βξήθαλ ζρεηηθά γξήγνξα. Πξνβιεκαηίζηεθαλ ηδηαίηεξα ζηνλ ηξφπν πξνζαξκνγήο 

ησλ θεηκέλσλ, ψζηε λα ηαηξηάδνπλ ζε έλαλ εθθσλεηή θαη ζε έλαλ ξεπφξηεξ ελφο 

δειηίνπ εηδήζεσλ. Δπίζεο άξρηζαλ νη δηεξγαζίεο κέζα ζηηο νκάδεο γηα ην πνηνο ζα 

εθθσλήζεη θαη πνηνο ζα είλαη ξεπφξηεξ, ζπληνληζηήο θηι. Μεξηθέο νκάδεο 

δπζθνιεχηεθαλ θαη δελ θαηάθεξαλ λα θάλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο κεηαηξνπέο θαη 
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ηηο πξνζαξκνγέο ζηα θείκελά ηνπο. Δπφκελν ινηπφλ ήηαλ λα ρξεηαζηεί πεξηζζφηεξε 

δνπιεηά απφ ηηο νκάδεο θαη ίζσο θαη απφ ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ζηε ζπλέρεηα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9η & 10η διδακηική ώρα 

Γεκηνπξγία ησλ δειηίσλ (ζπλέρεηα) – Πέκπηε  14/5/2015 

Δπεηδή φια ηα παηδηά ήζειαλ λα πάξνπλ κέξνο ζην δειηίν είηε σο εθθσλεηέο είηε σο 

ξεπφξηεξ θαη θπζηθά δελ κπνξνχζα λα ραιάζσ θαλελφο ην ραηίξη, έπξεπε λα 

αλαδεηήζνπκε θαη άιιεο εηδήζεηο. Πξψηα φκσο έπξεπε λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα 

κνξθνπνηήζνπλ ηα αξρηθά ηνπο θείκελα, λα παξαιείςνπλ ιεπηνκέξεηεο θαη πεξηηηέο 

πιεξνθνξίεο θαη λα ηα αλαδηακνξθψζνπλ. Παξάιιεια άξρηζε ε αλάζεζε ησλ ξφισλ 

απφ ηα ίδηα ηα παηδηά κέζα ζηηο νκάδεο, δειαδή πνηνο καζεηήο ζα παξνπζηάζεη ηελ 

θάζε είδεζε. ε απηφ ην ζεκείν ζπδεηήζακε θαη κε πνηνη ζα εθθσλήζνπλ ην δειηίν. 
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Αξρηθά δήηεζα εζεινληέο θαη ηα ίδηα ηα παηδηά απφ κφλα ηνπο –πξνο ηηκήλ ηνπο– 

παξαρψξεζαλ ηνλ ξφιν ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ έρνπλ άλεζε ζηελ αλάγλσζε.  

 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα νη ππφινηπνη πνπ ζα ήηαλ νη «ξεπφξηεξ» δηάιεμαλ ςεπδψλπκα θαη 

πξνζάξκνζαλ αλάινγα ηα θείκελά ηνπο. Παξάιιεια, θάπνηεο νκάδεο άξρηζαλ λα 

αλαδεηνχλ θαη άιιεο εηδήζεηο γηα λα πξνζζέζνπλ ζην δειηίν. Ζ εξγαζία δελ 

νινθιεξψζεθε θαη ζα έπξεπε λα έρνπκε αθφκε κία ζπλάληεζε ζην εξγαζηήξην γηα 

απηφ ην ζθνπφ.  

 

11η & 12η διδακηική ώρα 

Γεκηνπξγία ησλ δειηίσλ (ζπλέρεηα) – Γεπηέξα 18/5/2015   

Με ην πνπ μεθίλεζε ε κέξα καο νη καζεηέο, έρνληαο ήδε θαηαιάβεη πιένλ θαιά ηη 

αθξηβψο απαηηνχζε ε δξαζηεξηφηεηα, δελ άξγεζαλ λα νινθιεξψζνπλ ηα θείκελά 
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ηνπο. Απηή ηε θνξά, επεηδή ππήξρε κηα θαζπζηέξεζε ζην δίθηπν, αληί γηα ηελ 

ηζηνζειίδα καο, δήηεζα απφ ηα παηδηά λα απνζεθεχζνπλ ηα θείκελά ηνπο ζηνλ 

θνηλφρξεζην θάθειν ηεο ηάμεο. ηε ζπλέρεηα ε θάζε νκάδα αλέιαβε λα αλαδεηήζεη 

ζηνλ θάθειν απηφ ηα θείκελα κηαο άιιεο νκάδαο θαη λα δηνξζψζεη ηπρφλ 

νξζνγξαθηθά θαη εθθξαζηηθά ιάζε. Ζ δηαδηθαζία έγηλε θπθιηθά. Γειαδή ε 1ε νκάδα 

ζα δηφξζσλε ηα θείκελα ηεο 2εο, ε 2ε ηεο 3εο
 
θ.η.ι. ε απηή ηε θάζε καο βξήθε ν 

ζρνιηθφο ζχκβνπινο, πνπ έηπρε λα επηζθέπηεηαη ην ζρνιείν καο εθείλε ηελ εκέξα. 

Εήηεζε λα κάζεη ηη αθξηβψο θάλακε, έξημε κηα καηηά ζηα θείκελα ησλ παηδηψλ, 

παξαθνινχζεζε γηα ιίγν ηνλ ηξφπν πνπ δνχιεπαλ θαη κπνξψ λα πσ πσο καο άθεζε 

αξθεηά γξήγνξα θαη ηθαλνπνηεκέλνο.  

ηνλ ππφινηπν ρξφλν καο ε θάζε νκάδα εμέιεμε έλαλ ζπληνληζηή. Οη 

ζπληνληζηέο ζα ζπλεδξίαδαλ γηα λα απνθαζίζνπλ ηε ζεηξά ησλ εηδήζεσλ. Αξρηθά ν 

θάζε ζπληνληζηήο θαηέζεζε ζην «θαλάιη» ηηο εηδήζεηο πνπ βξήθε ε νκάδα ηνπ. Οη 

εηδήζεηο πνπ επέιεμαλ νη νκάδεο ήηαλ: 

Α΄ Οκάδα ( ηερλνινγία): Ο αφξαηνο νπξαλνμχζηεο, Δθηχπσζε 3D, Αξραηφηεξνο θαη 

καθξηλφηεξνο γαιαμίαο, Σν φπιν Laser 

Β΄ Οκάδα (θνζκηθέο εηδήζεηο θαη κφδα): Σα λέα ηεο αθίξαο, Ζ βξάβεπζε ηνπ 

ζρνιείνπ καο, Σν παπνχηζη.  

Δπεηδή κηα καζήηξηα απνπζίαδε, ε νκάδα δελ ήζειε λα επηιέμεη θαη ηελ ηειεπηαία 

είδεζε πνπ ηεο αλαινγνχζε ρσξίο ηελ παξνπζία ηεο. Απηφ ην αθήζακε γηα ηελ 

επφκελε κέξα.  

Γ΄ Οκάδα (εηδήζεηο απφ φινλ ηνλ θφζκν):  
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Ζ δνινθνλία ηνπ ππνπξγνχ ζηε Βφξεηα Κνξέα, ε δεκνπξαζία πίλαθα ηνπ Πηθάζν, 

έγθιεκα ζηελ Ηηαιία ελαληίνλ παηδηψλ 

Γ΄ Οκάδα (εηδήζεηο απφ ηελ Διιάδα): 

Φσιηέο γηα ηα πνπιηά ζηνλ Πελεηφ, θνηψλνπλ ηα δειθίληα 

Γειηίν Καηξνχ 

Δ΄ Οκάδα (Αζιεηηθέο εηδήζεηο): Ο αγψλαο ΑΔΛ-ΑΔΚ, ν αγψλαο Μπαξηζειφλα- 

Μπάγηεξλ γηα ην Σζάκπηνλο Ληγθ θαη ν αγψλαο ηνπ Οιπκπηαθνχ ζην Μπάζθεη γηα ην 

θάηλα θνξ.  

 

 

 

 

 

Καηαγξάςακε ηηο εηδήζεηο ζηνλ θεηκελνγξάθν θαη πξνβάιιακε ην θείκελν ζηνλ 

βηληενπξνβνιέα γηα λα παξαθνινπζνχκε φινη καδί. ηε ζπλέρεηα νξίζηεθε ν 

πξφεδξνο ηεο νκάδαο ησλ ζπληνληζηψλ θαη έγηλε ζπδήηεζε κεηαμχ ηνπο γηα ην πνηα 

είδεζε ήηαλ ε πην ζεκαληηθή.  

Ζ νκάδα πνπ θαηέζεζε ηηο θνζκηθέο εηδήζεηο θαηάθεξε λα βάιεη πξψηε 

είδεζε ηε βξάβεπζε ηνπ ζρνιείνπ καο ζε παλειιήλην δηαγσληζκφ, ρσξίο 

ακθηζβήηεζε απφ ηνπο ζπληνληζηέο ησλ άιισλ νκάδσλ, αιιά δέρηεθε αξλεηηθά 

ζρφιηα γηα ηελ είδεζε γηα ηε αθίξα.  
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«Ση καο λνηάδεη ηη έθαλε ε αθίξα;» ηεο είπε ν εθπξφζσπνο ηνπ αζιεηηθνχ ξεπνξηάδ.  

«Ζ αθίξα δελ είλαη ζεκαληηθή».  

Σειηθά κεηά απφ ζπδήηεζε θαη «ζθιεξέο» δηαπξαγκαηεχζεηο, φπνπ νη ζπληνληζηέο 

πξνέβαιαλ ηηο εηδήζεηο ησλ νκάδσλ ηνπο, αιιά θαη επηρεηξήκαηα, ςήθηδαλ θαη 

απνθάζηδαλ ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα πξνβάιινληαλ ζην δειηίν. ε κηα πεξίπησζε 

ηζνςεθίαο απνθάζηζε ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο. Ζ ζεηξά ζηελ νπνία θαηέιεμαλ ηα 

παηδηά ήηαλ ε εμήο: 

  

 

 

 

 

Όπσο θαίλεηαη έδσζαλ έκθαζε ζην θνληηλφηεξν ζε απηνχο γεγνλφο, ηε βξάβεπζε ηνπ 

ζρνιείνπ καο θαη ζηε ζπλέρεηα ηερλνινγηθά ζέκαηα, πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ζην 
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ηέινο ηα θνζκηθά. Σν αζιεηηθφ δειηίν θαη ην δειηίν θαηξνχ απνθάζηζαλ λα ηα 

βάινπλ ζην ηέινο, φπσο γίλεηαη θαη κε ηα ηειενπηηθά δειηία εηδήζεσλ.  

 

13η & 14η διδακηική ώρα 

Γ΄ ΦΑΖ: Μαγλεηνζθφπεζε –Σξίηε 19/5/2015 

Σα παηδηά ήξζαλ ζήκεξα κε ηα θαιά ηνπο θαη γεκάηα ραξά γηα ηε καγλεηνζθφπεζε 

ηνπ δειηίνπ. Γξήγνξα δηαπηζηψζακε πσο έιεηπαλ πάιη δχν καζεηέο. Έηζη 

απνθαζίζακε ηηο δηθέο ηνπο εηδήζεηο λα ηηο καγλεηνζθνπήζνπκε ηελ επφκελε κέξα 

ρσξηζηά. Απηφ δελ καο δεκηνχξγεζε πξφβιεκα, γηαηί νχησο ή άιισο ε 

καγλεηνζθφπεζε γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο ζα γηλφηαλ ηκεκαηηθά κε ζθνπφ λα 

ζπλελσζνχλ ηα απνζπάζκαηα θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ βίληεν.  

 

 

 

 

Γηαιέμακε ε καγλεηνζθφπεζε λα γίλεη ζην εξγαζηήξην ηεο Πιεξνθνξηθήο, γηα λα 

πξνβάιιεηαη δίπια ζηνλ θάζε «ξεπφξηεξ» θαη κηα ζρεηηθή κε ηελ είδεζή ηνπ εηθφλα. 

Σνπνζεηήζακε έλα ζξαλίν γηα ηνπο ηξεηο παξνπζηαζηέο θαη μεθηλήζακε. Δπεηδή δελ 

είρακε ςεθηαθή θάκεξα, αιιά ε καγλεηνζθφπεζε γηλφηαλ απφ εκέλα κε ην θηλεηφ, ε 

εηθφλα δελ ήηαλ ε θαιχηεξε.  
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Γξήγνξα δηαπίζησζα πσο δελ θαίλνληαλ θαιά ηα πξφζσπα ησλ ξεπφξηεξ, δελ ην 

δηφξζσζα φκσο, γηα λα πξνζηαηέςσ ηα παηδηά εμαηηίαο ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ βίληεν πνπ ζα αθνινπζνχζε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ 

ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο.  

 

Σεηάξηε 20/5/2015 – νινθιήξσζε ηεο καγλεηνζθφπεζεο γηα ηνπο καζεηέο πνπ 

απνπζίαδαλ – 10 ιεπηά 

Γηα πάξα πνιχ ιίγν θαη κφλν νη καζεηέο πνπ ήηαλ απαξαίηεηνη, πήγακε ζην 

εξγαζηήξην γηα λα νινθιεξσζεί ε καγλεηνζθφπεζε ησλ εηδήζεσλ κε ηνπο καζεηέο 

πνπ απνπζίαδαλ ηελ πξνεγνχκελε κέξα. Ζ νκάδα πνπ ηεο έιεηπε έλα θείκελν ην 

έθεξε έηνηκν απφ ην ζπίηη θαη έηζη δελ θαζπζηεξήζακε θαζφινπ. Μάιηζηα 

παξαηήξεζα πσο κεηά ηελ θξηηηθή πνπ δέρηεθε γηα ηε αθίξα απφ ηνπο άιινπο 

καζεηέο, ε ηειεπηαία ηεο επηινγή ήηαλ πην πνηνηηθή. Ζ επεμεξγαζία θαη ε ζχλζεζε 

ηνπ ηειηθνχ βίληεν έγηλε απφ ηε δαζθάια, δειαδή εκέλα, ζε δεχηεξν ρξφλν. Σν 

βίληεν αλαξηήζεθε ζε θαλάιη ηνπ Τνutube θαη ε ρξήζε ηνπ δελ είλαη δεκφζηα, γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ.  

https://www.youtube.com/watch?v=g0U5e_hjFF8


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 

Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

 Δ΄ Γεκνηηθνχ «Γειηίν Δηδήζεσλ» 

ειίδα 36 απφ 45 
 

& Θξεζθεπκάηωλ 
MIS: 296579 – Π.3.2.1: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μαθθςιακζσ δραςτθριότθτεσ 

 Ε΄ Δθμοτικοφ «Παίηω κι ερευνώ» 

Σελίδα 36 από 45 
 

 

Σ. ΦΤΛΛΟ/-Α ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

Δξσηεκαηνιφγην 

1. Έρεηε παξαθνινπζήζεη πνηέ δειηίν εηδήζεσλ; ………………………………….. 

Αλ λαη, πφζν ζπρλά;     

……………………………………………………………………………….. 

Αλ λαη, ηη ζαο αξέζεη λα βιέπεηε ζην δειηίν εηδήζεσλ; …………………………. 

………………………………………………………………………………………

… 

        Αλ δελ παξαθνινπζείηε ζπρλά  δειηίν εηδήζεσλ, γηαηί δελ ην θάλεηε;                  

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

……………… 

2. Οη γνλείο ζαο θαη ηα κεγαιχηεξα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ζαο παξαθνινπζνχλ 

δειηία εηδήζεσλ; 

……………………………………………………………………………………. 

Αλ λαη, πφζν ζπρλά;    

…………………………………………………………………………………. 

 

3. Πηζηεχεηε ζε φζα ιέγνληαη ζηα δειηία εηδήζεσλ; 

…………………………………………..…………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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4. Με πνην ηξφπν θαληάδεζηε φηη δεκηνπξγείηαη έλα δειηίν εηδήζεσλ;  

…………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………………………… 

      

5. Γηαηί θάπνηεο εηδήζεηο ιέγνληαη ζηελ αξρή ηνπ δειηίνπ θαη θάπνηεο αξγφηεξα;  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

 

6. Καηά ηε γλψκε ζαο ππάξρνπλ θαη εηδήζεηο πνπ δελ ιέγνληαη ζηα δειηία εηδήζεσλ; 

……………………………………………..  

Αλ λαη, γηαηί;  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7. Αλ θηηάμεηε εζείο έλα δηθφ ζαο δειηίν εηδήζεσλ, ηη πηζηεχεηε φηη κπνξεί λα 

κάζεηε απφ απηή ηε δηαδηθαζία;  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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1
Ο
 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

Γξαζηεξηόηεηα 1 

πλνκηιήζηε, ζθεθηείηε θαη γξάςηε παξαθάησ πφζν κπνξεί θαλείο λα εκπηζηεπηεί ηα 

ηειενπηηθά δειηία εηδήζεσλ. Τπάξρεη αμηνπηζηία ζην πεξηερφκελφ ηνπο; 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2 

Γηαβάζηε ηελ άπνςε πνπ έρεη γηα ην ίδην ζέκα, ην ακεξηθαληθφ ηειενπηηθφ θνηλφ θαη 

ζπγθξίλεηέ ηελ κε ηε δηθή ζαο. Τπάξρνπλ νκνηφηεηεο ή/θαη δηαθνξέο; 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3 

Γείηε ηελ «ηέρλε ηεο εμαπάηεζεο» πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζρεδφλ ηα πεξηζζφηεξα δειηία 

εηδήζεσλ. Οηηδήπνηε βξείηε ελδηαθέξνλ θαηαγξάςηε ην παξαθάησ. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4  

Δπηζθεθηείηε ηε Βηθηπαίδεηα θαη πιεθηξνινγήζηε «Γειηίν εηδήζεσλ». Γηαβάζηε ηνπο 

νξηζκνχο ηεο έλλνηαο θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ην ζεκείν «ζεκαηνινγία» επηιέμηε ζε 

πνηα νκάδα ζα ζπκκεηάζρεηε αλάινγα κε ην θνκκάηη ηνπ δειηίνπ πνπ ζα αλαιάβεηε 

λα ζπληάμεηε. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 5  

http://www.star-fm.gr/?p=66720
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/methrasos/tileoptika-deltia-eidiseon-h-tehni-tis-exapatisis
http://el.wikipedia.org/wiki/
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Αλαδεηήζηε καδί κε ηε δαζθάια ζαο ζηε κεραλή αλαδήηεζεο «Online δειηία 

εηδήζεσλ». Δπηιέμηε έλα απφ απηά θαη παξαθνινπζήζηε ην. Καζψο παξαθνινπζείηε 

θαηαγξάςηε ζηα ηεηξάδηά ζαο:  

1. Ση ζέκαηα πεξηιακβάλεη ην δειηίν εηδήζεσλ; 

2. Πνηα ζαο έθαλαλ κεγαιχηεξε εληχπσζε;  

3. Πνην απφ ηα παξαθάησ ζπλαηζζήκαηα ληψζαηε;  

θφβνο  

ζπκφ 

ιχπε 

ραξά  

έθπιεμε 

αεδία 

4. Πηζηεχεηε φηη πξέπεη ζε έλα δειηίν εηδήζεσλ λα πξνθαινχληαη έληνλα 

ζπλαηζζήκαηα ζηνπο ηειεζεαηέο; Πνην είλαη ην κεηνλέθηεκα ζε απηή ηε 

δηαδηθαζία;  

 

5. Δπηιέμηε ε θάζε νκάδα ηηο ζρεηηθέο εηδήζεηο πνπ ζα «ρξεζηκνπνηήζεηε». 
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Ο
 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

Γξαζηεξηόηεηα 1  

Γείηε ζε ηζηνιφγην ηελ νπηηθή γσλία ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ζηελ είδεζε θαη πξνζέμηε 

ηα παξαδείγκαηα πνπ ππάξρνπλ γηα λα δηακνξθψλεηαη ν ηίηινο κηαο είδεζεο.  

Με βάζε φζα δηαβάζαηε πψο κπνξεί ν δεκνζηνγξάθνο λα επεξεάζεη ή λα αιιάμεη ηελ 

εηδεζενγξαθία ηεο εκέξαο;  

 

Γξαζηεξηόηεηα 2 

ηε ζπλέρεηα δηαβάζηε κηα θαηαηνπηζηηθή ζχλνςε βηβιίνπ ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε 

ιατθή γιψζζα ησλ εηδήζεσλ, αιιά επηζθεθηείηε θαη ηζηνιφγην πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 

θξάζεηο-θιηζέ πνπ ζπλαληψληαη ζηα δειηία εηδήζεσλ. Καηφπηλ αλαδεηήζηε ηε 

ζεκαζία ηεο ιέμεο «θιηζέ» ζην Λεμηθό ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο. 

Καηαγξάςηε παξαθάησ κεξηθά παξαδείγκαηα. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3  

Γηαβάζηε ηηο απφςεηο ηνπ Γηψξγνπ Πιεηνχ γηα ηελ πνιηηηθή ζεκαηνινγία . Με βάζε 

απηέο ηηο απφςεηο, πνηα ζέκαηα θπξηαξρνχλ ζηα δειηία εηδήζεσλ ησλ ειιεληθψλ 

θαλαιηψλ;   

 

Γξαζηεξηόηεηα 4  

http://ekthesilikeiou.blogspot.gr/2011/02/blog-post_9280.html
http://www.biblionet.gr/book/108028/%CE%A4%CF%83%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B7,_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%84%CF%84%CE%B1_%CE%94./%CE%97_%CE%BB%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%84%CF%89%252
http://spasiklogeros.blogspot.gr/2010/10/blog-post_27.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www2.media.uoa.gr/institute/pages/gr/zitimata_gr/thirdIssue/Pleios.html
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Γείηε παξαθάησ παιηά δειηία εηδήζεσλ θαη εθπνκπέο ηεο ειιεληθήο ηειεφξαζεο. 

πγθξίλεηέ ηα κε ηα ζεκεξηλά. Καηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. 

 ηελ πξψηε εκέξα ηεο ειιεληθήο ηειεφξαζεο 

 ηε Νίλα Βιάρνπ ζε δειηίν εηδήζεσλ ηνπ 1980 ζηελ ΤΔΝΔΓ 

 έλα δηαθνξεηηθφ δειηίν θαηξνχ ηνπ 1981 

 ηνλ Μάξην Κππξηαλίδε (δειηίν εηδήζεσλ ΔΡΣ 1983) 

 ηελ ΄Διιε ηάε θαη ηνλ Γηψξγν Υνχληα ζε δειηίν ηνπ 1983 

 έλα έθηαθην δειηίν κε ηελ Δχε Γεκίξε 

 

Γξαζηεξηόηεηα 5 

Δπηζθεθηείηε ηζηνζειίδα θαη εληνπίζηε ζηηο ζειίδεο 30-31 ηνπ εγγξάθνπ πνπ ζα 

αλνίμεη ηα ζηάδηα «ρηηζίκαηνο» ελφο δειηίνπ. Απηά καδί κε ηα «αζηέξηα» ηεο είδεζεο 

ζα ζαο βνεζήζνπλ ζεκαληηθά λα δεκηνπξγήζεηε ην δηθφ ζαο δειηίν. Καηαγξάςηε φ,ηη 

πηζηεχεηε φηη ζα ρξεηαζηεί.  

 

Γξαζηεξηόηεηα 6 

Γηαβάζηε ην άξζξν ηνπ Γηψξγνπ Κνθνπβά: «Οξζνθσλία: Μαζαίλνληαο... λα κηιάκε», 

γηα λα αληηιεθζείηε ηε ζεκαζία ηνπ λα κηιάκε ζσζηά, ηη αθξηβψο είλαη ε νξζνθσλία, 

θαη βέβαηα ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε αλαπλνή γηα ηε ζσζηή άξζξσζε ησλ 

θζφγγσλ. Δπηιέμηε κέζα απφ ην θείκελν ηνλ ππεξζχλδεζκν «εηθνλνπνηεκέλα ηα 

http://www.youtube.com/watch?v=7wCx4wiujKU
http://www.youtube.com/watch?v=qqb3UVYcWFU
http://www.youtube.com/watch?v=G_nKQe6dzdo
http://www.youtube.com/watch?v=XHPQTtY7JSM
http://www.youtube.com/watch?v=KKc1ohu06aM
http://www.youtube.com/watch?v=Dtn9n5j1L-M
http://invenio.lib.auth.gr/record/110247/files/Thesis.pdf
http://ekthesilikeiou.blogspot.gr/2011/02/blog-post_1010.html
http://www.in2life.gr/everyday/howto/articles/261274/article.aspx
http://www.g-pantelis.gr/orthofonia/
http://www.g-pantelis.gr/orthofonia/
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ζρήκαηα πνπ πξέπεη λα παίξλεη ην ζηφκα καο γηα θάζε θσλήελ», γηα λα νδεγεζείηε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηάλλε Παληειή, θαζεγεηή θσλεηηθήο ζην Δζληθφ Ωδείν, φπνπ 

ζαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δείηε ην ζρήκα πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα ρείιε καο, θαηά 

ηελ πξνθνξά ησλ θσλεκάησλ. 
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Ο
 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο: 

 

1. Με πνην θνκκάηη ηνπ δειηίνπ εηδήζεσλ ζα αζρνιεζείηε;  

2. Αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν (ζε ειεθηξνληθέο εθεκεξίδεο ή ζηηο 

ηζηνζειίδεο ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ) εηδήζεηο πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ θαη 

εκπίπηνπλ ζηε ζεκαηνινγία ηεο νκάδαο ζαο. εκεηψζηε ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο είδεζεο πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ.  

3. πληάμηε ην θείκελν ηνπ εθθσλεηή. πληάμηε ην θείκελν ηνπ ξεπφξηεξ.  

4. Απνθαζίζηε πνηνο απφ εζάο ζα ην εθθσλήζεη. Απνθαζίζηε πνηνο ζα είλαη 

ν ξεπφξηεξ.  

5. Δπηιέμηε ηνλ ζπληνληζηή ηεο νκάδαο ζαο, ν νπνίνο ζα ζαο εθπξνζσπήζεη 

ζηε ζπλεδξίαζε ηεο ζπληαθηηθήο νκάδαο ηνπ δειηίνπ εηδήζεσλ.  

6. ηε ζπλεδξίαζε απηή ηα κέιε ηεο ζπληαθηηθήο νκάδαο ζα απνθαζίζνπλ 

κε πνηα ζεηξά ζα κπνπλ νη εηδήζεηο ησλ νκάδσλ. 

7. Κάληε πξφβεο.  

8. Μαγλεηνζθνπήζηε ην δειηίν εηδήζεψλ ζαο.  
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Σν ζελάξην πξνζθέξεηαη γηα αξθεηέο πξνεθηάζεηο, αθνχ ε ηειεφξαζε αθνξά ην 

ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ θαη εκπεξηέρεη αξθεηέο ελδηαθέξνπζεο πηπρέο γηα λα 

αζρνιεζεί θαλείο. Μηα ηέηνηα πξνέθηαζε ζα κπνξνχζε λα είλαη ν εκπινπηηζκφο κε 

πεξηζζφηεξε ζεκαηνινγία ηνπ δειηίνπ εηδήζεσλ ή έλαο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο 

παξνπζίαζεο απηνχ. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα γίλεη άιινπ είδνπο εθπνκπή πνπ λα 

πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα λένπο γξακκαηηζκνχο ή κηα πβξηδηθή εθπνκπή κε 

πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Δπηπξφζζεηα 

ζα κπνξνχζαλ νη καζεηέο κε έλα πξφγξακκα επεμεξγαζίαο βίληεν λα ζπλζέζνπλ 

κφλνη ηνπο ηηο επηκέξνπο ιήςεηο, καζαίλνληαο έηζη θαη ηη είλαη ην κνληάδ. 

Ξερσξηζηή φκσο πξνέθηαζε ηνπ ζελαξίνπ ζα απνηεινχζε ε επίζθεςε ησλ 

καζεηψλ ζε έλα ηειενπηηθφ ζηνχληην, γηα λα παξαθνινπζήζνπλ απφ θνληά πψο 

ζπλεξγάδνληαη θαη δνπιεχνπλ θάπνηνη άιινη «ζπλάδειθνί» ηνπο, θαη λα δνπλ πψο 

δεκηνπξγείηαη έλα δειηίν εηδήζεσλ, αιιά ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. 

 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Όπσο είρε πξνβιέςεη θαη ν δεκηνπξγφο ηνπ ζελαξίνπ  νη καζεηέο ζπλάληεζαλ 

θάπνηεο δπζθνιίεο θαηά ηελ θαηαλφεζε ησλ δχζθνισλ θεηκέλσλ πνπ έπξεπε λα 

επεμεξγαζηνχλ. Δίλαη αξθεηά δχζθνιν γηα ηα παηδηά λα εζηηάζνπλ ζηελ πιεξνθνξία 

πνπ ηνπο ελδηαθέξεη θαη λα αγλνήζνπλ ηηο άιιεο κέζα ζε έλα θείκελν.  Βέβαηα είλαη 

ρξήζηκν λα εκπιέθνληαη φζν γίλεηαη ζπρλφηεξα ζε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο ψζηε, θαη κε 

ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ λα εμαζθεζνχλ ζε απηφ.  

Πξάγκαηη επίζεο δπζθνιεχηεθαλ  ζηε ζχληαμε ηνπ δειηίνπ εηδήζεσλ. Βξήθαλ 

εχθνια ηηο εηδήζεηο πνπ ηνπο άξεζαλ, αιιά ε φιε δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο ησλ 
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θεηκέλσλ πήξε αξθεηφ ρξφλν ζηα παηδηά, ελδεηθηηθφ ηεο πξνζπάζεηαο πνπ ρξεηάζηεθε 

λα θαηαβάινπλ. Ήηαλ φκσο έλα κάζεκα πνιχ ρξήζηκν γη’ απηά.  

Έλα πνιχ κεγάιν θέξδνο επίζεο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ ήηαλ ε 

θαιιηέξγεηα κηαο θξηηηθήο ζηάζεο ζηα φζα παξνπζηάδνληαη ζηα ηειενπηηθά δειηία 

εηδήζεσλ, αιιά θαη κηαο ππεχζπλεο «πνιηηηθήο» ζηάζεο, «πνιηηηθήο» κε ηελ έλλνηα 

ηνπ πνιίηε, ν νπνίνο πξέπεη λα παξαθνινπζεί ην δεκφζην γίγλεζζαη θαη λα 

δηακνξθψλεη άπνςε γη’ απηφ. Μεηά απφ απηή ηελ εθαξκνγή ζεσξψ πσο πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο θαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζα παξαθνινπζνχλ δειηία εηδήζεσλ, έζησ 

απνζπάζκαηα απφ απηά, αλ φρη νιφθιεξα. Οη καζεηέο ζπκκεηείραλ ελεξγά θαη 

πξφζπκα ζην εγρείξεκα. Βξήθαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ αλαδήηεζε, ηε ζχληαμε, 

ηελ επηκέιεηα θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ δειηίνπ ηνπο, θαζέλαο αλάινγα κε ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ.  

 

Θ. BΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

--- 

 


