
III. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   
 
III.Α. Τίνος είναι αυτή η εφηµερίδα; 
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• Γνωριµία µε τις εφηµερίδες (τοπικές και πανελλήνιας κλίµακας) που 
κυκλοφορούν στην περιοχή όπου µένουν τα παιδιά.  

• Συστηµατική παρακολούθηση των εφηµερίδων για ορισµένο χρονικό 
διάστηµα (π.χ. δύο εβδοµάδες- µαθητές ή οµάδες µαθητών µπορούν να 
αναλάβουν ορισµένη εφηµερίδα): καταγραφή των πρωτοσέλιδων τίτλων και, 
γενικά, των θεµάτων µε τα οποία ασχολείται κάθε εφηµερίδα, παρατήρηση 
της διατύπωσης και του µεγέθους των τίτλων, της έκτασης και της 
οργάνωσης του περιεχοµένου των ειδήσεων, του είδους και της ποικιλίας των 
άρθρων, της κατανοµής της ύλης, των θεµάτων των µόνιµων στηλών, των 
φωτογραφιών, των σκίτσων και των γελοιογραφιών. ∆ιαµόρφωση της 
ταυτότητας κάθε εφηµερίδας: συµπεράσµατα σχετικά µε τη στάση της 
εφηµερίδας ως προς τα συµβάντα της επικαιρότητας, την κατά το δυνατόν 
αντικειµενική νηφάλια ή τη µεροληπτική παρουσίαση των θεµάτων, τη 
νηφάλια ή την εντυπωσιακή (ή και αισθησιακή) προβολή των ειδήσεων.  

• Ερωτηµατολόγιο που απευθύνεται στους αναγνώστες: ακριβής καθορισµός 
του δείγµατος και των ειδικών στόχων του ερωτηµατολογίου, σύνταξη των 
ερωτήσεων. Ο γενικός στόχος του είναι η διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα 
στον χαρακτήρα της εφηµερίδας και στη φυσιογνωµία των αναγνωστών της. 
Έτσι το ερωτηµατολόγιο µπορεί να περιλαµβάνει ερωτήσεις σχετικά µε την 
ηλικία, το επάγγελµα, το µορφωτικό επίπεδο, τα ειδικά ενδιαφέροντα, τη 
στάση προς τη ζωή (φόβους, ελπίδες, θετική- αρνητική διάθεση), τους 
βαθµούς του ενδιαφέροντος για τα κοινά και της συµµετοχής σ’ αυτά.  

• Τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα παρουσιάζονται µε συνοπτικό και 
εύληπτο τρόπο (πίνακες, διαγράµµατα, σχήµατα) και, φυσικά, σχολιάζονται 
προφορικά και γραπτά. Η παρουσίαση µπορεί να γίνει σε έντυπο πόνηµα ή 
σε ειδική εκδήλωση µε οµιλίες και εποπτικό υλικό (διαφάνειες, αφίσες, 
εφηµερίδες τοίχου). 

III.Β. Η µετάδοση των ειδήσεων από την αρχαιότητα µέχρι την εποχή µας 
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Τα γενικά ερωτήµατα τα οποία τίθενται σ’ αυτή την εργασία είναι: τι 
αποτελούσε «είδηση» στις προηγούµενες εποχές; Πώς µάθαιναν οι άνθρωποι 
αυτές τις ειδήσεις; Ποιοι µπορούσαν να τις µάθουν; Τι ρόλο έπαιζαν αυτές στη 
ζωή των ανθρώπων και των κοινωνιών; Ποιες συνήθειες και ποιοι θεσµοί 
συνδέονταν µε τη µετάδοση των ειδήσεων; 
• Οι µαθητές, ατοµικά ή κατά οµάδες, αναλαµβάνουν µία εποχή ή την πλευρά 

µιας εποχής (αφού προηγουµένως έχουν συµφωνήσει για το χωρισµό του 
παρελθόντος σε εποχές). Αναζητούν τις πηγές πληροφοριών και το υλικό (αν 
υπάρχει). Απευθύνονται στον ΟΤΕ, στην Αθήνα, όπου ήδη -Ιούλιος 1998- 
λειτουργεί έκθεση µε αυτό το θέµα στο κτίριο του ΟΤΕ στην Κηφισιά 
(Πρωτέως 26, τηλ. 62.01.999 - 62.02.099). Επίσης µπορούν να αξιοποιήσουν 
το ντοκιµαντέρ «Από τις Φρυκτωρίες στο Internet», το οποίο είναι 
συµπαραγωγή του ΟΤΕ και της ΝΕΤ στο πλαίσιο του εορτασµού της 
∆ιεθνούς Ηµέρας Τηλεπικοινωνιών (17 Μαΐου). Είναι βασισµένο στο 
συλλεκτικό υλικό του Τηλεπικοινωνιακού Μουσείου του ΟΤΕ στην 
Κηφισιά.  

• Τα αποτελέσµατα της εργασίας µπορούν να παρουσιαστούν σε γραπτό 
κείµενο, αλλά µπορεί να αποτελέσει το υλικό για να γυρίσουν τα παιδιά ένα 
βίντεο ή να σκηνοθετήσουν µια θεατρική παράσταση ή να ετοιµάσουν µια 
δραµατοποίηση (π.χ. αναπαριστώντας τη διαδικασία µετάδοσης ειδήσεων σε 
εποχή ή εποχές της επιλογής τους). 
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