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(προσαρμοσμένη στις ανάγκες της συγκεκριμένης συνάντησης)

Δραστηριότητα 37 

«Η εικόνα του σώματος και τα Μέσα μαζικής Ενημέρωσης»

Στόχοι:
 Να  αναδείξει  την  επίδραση  των  μέσων  μαζικής  ενημέρωσης  και  της 

διαφήμισης όσον αφορά τη στάση μας απέναντι στην υγεία. 
 Να  αναγνωρίσει  το  εύρος  των  τεχνικών  που  χρησιμοποιούνται  από  τους 

διαφημιστές για να προωθήσουν τα προϊόντα τους.

Υλικά: Εφημερίδες, περιοδικά, ψαλίδια, κόλλες, μαρκαδόροι.
             Χαρτιά με τίτλους όπως περιγράφονται παρακάτω.
             Πίνακας (flipchart) με σχεδιασμένο το φύλλο αποκωδικοποίησης (κρυφό)

 Ένα «φύλλο αποκωδικοποίησης» για κάθε   συμμετέχοντα. 
Χρόνος: 35 λεπτά

Μέθοδοι
1. Δουλεύοντας  σε  ομάδες  των  4  ή  5  ατόμων,  δώστε  στην  καθεμιά  μερικές 

εφημερίδες  και  περιοδικά.  Ζητήστε  τους  να  κόψουν  κάθε  διαφήμιση  που 
περιέχει μηνύματα αγωγής υγείας.

2. Δώστε σε κάθε ομάδα ένα φύλλο (από τα 4) χαρτί με τίτλους όπως:
i. Αυτά μπορούν να βλάψουν την υγεία σου

ii. Αυτά ισχυρίζονται ότι συμβάλλουν στην υγεία
iii. Αυτά προωθούν την υγεία και δίνουν πληροφορίες για καλή 

υγεία
iv. Φτιάξτε   τη  δική  σας  διαφήμιση,  επιτρέποντας  τον 

καταναλωτή να σχηματίσει  δική του γνώμη. 

Ζητήστε από κάθε ομάδα να ταξινομήσει τις διαφημίσεις και να τις κολλήσει 
στο κατάλληλο χαρτί (15΄)

3. Δώστε στην κάθε ομάδα αντίγραφα του «φύλλου αποκωδικοποίησης», για να 
τους βοηθήσετε να αναλύσουν τους τρόπους με τους οποίους οι διαφημιστές 
προωθούν τα μηνύματα τους ή τα προϊόντα τους. 

4. Στη συνέχεια η κάθε ομάδα παρουσιάζει το δικό της δημιούργημα (2΄) ενώ 
παράλληλα  μεταφέρουμε  στον  πίνακα  τις  τεχνικές  που  χρησιμοποιήθηκαν 
κατά  κατηγορία  (i,ii,iii),  καθώς  και  αυτές  που  αξιοποιήθηκαν  στην 
προσπάθεια δημιουργίας της δική τους διαφήμισης (iv)



5.  Συγκεντρώστε τις ομάδες για να μοιραστούν τις απόψεις τους για τον τρόπο 
με τον οποίο προωθούνται τα μηνύματα υγείας (10΄). Οι ακόλουθες ερωτήσεις 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενθαρρύνουν τη συζήτηση:

 Ποια κατηγορία είχε τις περισσότερες διαφημίσεις; Γιατί νομίζουν ότι 
συμβαίνει αυτό; Ποιος πληρώνει για τη διαφήμιση;
 Ποιες διαφημίσεις τους αρέσουν περισσότερο; Γιατί;
 Με ποιες τεχνικές τους έπεισαν  αυτές οι διαφημίσεις; π.χ. με τη χρήση 
των χρωμάτων, τη συναισθηματική φόρτιση ή τη χρήση προσωπικοτήτων;
 Μπορούμε  να  λάβουμε  αντικρουόμενα  μηνύματα  υγείας  την  ίδια 
στιγμή;
 Πως μπορούμε να αξιολογήσουμε την αλήθεια των μηνυμάτων υγείας;
 Ποιος έχει περισσότερα χρήματα να ξοδέψει στις διαφημίσεις;
 Τι επίδραση στο περιβάλλον έχουν οι διαφημιστικές πινακίδες;
 Πως  μπορούμε  να  εκπαιδεύσουμε  ώστε  να  αναπτυχθεί  μια  κριτική 
αξιολόγηση της διαφήμισης;  

Στη συνέχεια  ο  συντονιστής  -  που υποστηρίζει  σε  όλη τη  διάρκεια  τη 
διαδικασία - για να μην αισθάνονται οι μαθητές /τριες εγκαταλελειμμένοι /ες- 
συνθέτει  τη  συζήτηση,  κάνοντας  σύντομη  παρουσίαση  συμπερασμάτων, 
προβάλει στον πίνακα ένα κείμενο για την εποικοδομητική ανατροφοδότηση 
της ομάδας, αναλύει κάποιες απόψεις για την εικόνα του σώματος: πως αυτή 
χρησιμοποιείται  από  τα  Μέσα  Μαζικής  Ενημέρωσης;  σε  ποιο  βαθμό 
επηρεάζει τις επιλογές μας; πως συνδέεται με την καθημερινότητά μας; κ.ά., 
προτρέποντας σε υπεύθυνες συμπεριφορές που προάγουν την Υγεία.

Ακολουθεί  το  κλείσιμο  της  συνάντησης  (2΄)  με  επιλογή  άσκησης 
χαλάρωσης ή αξιολόγησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας που να αφήνει 
μια γλυκιά γεύση, αφού η διατροφή είναι και θέμα γεύσης!!

Σκεντερίδου Νόπη – Κυριακού Δημήτρης


