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Πρόγραμμα Kit@ 

 

Ο παιδικός κόσμος είναι ο κόσμος των μέσων. 

Προκειμένου τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν την χρησιμότητα και την 

επίδραση των μέσων επικοινωνίας, χρειαζόμαστε επαγγελματίες στην 

Προσχολική Εκπαίδευση που έχουν πρακτικές γνώσεις σχετικά με την 

εκπαίδευση στα μέσα και την ικανότητα να τις εφαρμόσουν στο παιδαγωγικό 

τους έργο. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για την 

ανάπτυξη παιδαγωγικών ικανοτήτων με την χρήση ψηφιακών μέσων και η 

ικανότητα προώθησης των δεξιοτήτων γραμματισμού στα μέσα στα παιδιά. 

Οι επαγγελματίες της εκπαίδευσης και φροντίδας στην πρώϊμη παιδική ηλικία 

(ΠΕ) χρειάζονται πρακτικές συμβουλές για την εκπαίδευση στα μέσα και 

συγκεκριμένα πρακτικά παραδείγματα για την καθημερινή εργασία με παιδιά.  

Αυτή η ιδέα κατάρτισης με την μορφή ενός διαδραστικού, αρθρωτού εγχειριδίου 

αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Kit@. Το παιδαγωγικό 

περιεχόμενο εξετάσθηκε και καταρτίσθηκε σε στενή συνεργασία με μια ομάδα 

εμπειρογνωμόνων από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Kit@-Διακρατικοί Εταίροι). Το 

εγχειρίδιο συμπληρώνεται από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης, 

πρακτικές εφαρμογές και μια προηγούμενη μελέτη σχετικά με την κατάσταση 

της εκπαίδευσης των μέσων στις συμμετέχουσες χώρες των εταίρων. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου: http://kita-project.eu 
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Εισαγωγή 

Σήμερα, τα παιδιά μεγαλώνουν σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από τα μέσα 

και βιώνουν την χρήση (ψηφιακών) μέσων ως φυσιολογική στο κοινωνικό και 

οικογενειακό τους περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, μιμούνται τον τρόπο 

αντιμετώπισης των μέσων και τον μεταφέρουν στην συμπεριφορά τους. Τα 

παιδιά συνήθως χρησιμοποιούν τα μέσα εντελώς φυσικά και ανέμελα - θα 

μπορούσαμε να πούμε με αφέλεια. Συχνά καταλαβαίνουν την λειτουργία 

τεχνικών συσκευών πολύ γρήγορα, τις οποίες οι ενήλικες συχνά παρερμηνεύουν 

ως κατάλληλη χρήση των μέσων. Ωστόσο, τα παιδιά πρέπει να μάθουν να 

επιλέγουν σωστά τα μέσα και να τα αμφισβητούν με κριτική σκέψη. Χρειάζονται 

βοήθεια με την χρήση των μέσων και πρέπει να τους επιτρέπεται να μιλάνε για 

το περιεχόμενο τους. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αρχίσει η ενίσχυση της 

παιδείας στα μέσα ήδη με τα μικρότερα παιδιά και να διδάσκονται τα μέσα με 

υπεύθυνη και κριτική προσέγγιση σε νεαρή ηλικία. 

Τα παιδιά χρησιμοποιούν τα μέσα με ενθουσιασμό. Μια ποικιλία μέσων και 

περιεχομένου αφυπνίζουν την περιέργεια τους, ικανοποιούν την επιθυμία τους 

για γνώση και ενδιαφέροντα και τους παρέχουν πληροφορίες. Επομένως, τα μέσα 

προσφέρουν στα παιδιά μια πρόσθετη ευκαιρία να βρουν πρόσβαση στον κόσμο 

και να προσανατολιστούν μέσα σε αυτόν. Ειδικές εργασίες με την βοήθεια των 

μέσων μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά στην ανάπτυξή τους και να τα συνδέσουν 

με αναπτυξιακά θέματα. Στην δημιουργική και προληπτική χρήση και παραγωγή 

των μέσων, τα παιδιά μπορούν όχι μόνο να επεκτείνουν το πεδίο δράσης τους, 

αλλά και να μάθουν κάτι για την παραγωγή των προϊόντων των μέσων. Παρ’ όλα 

αυτά δεν είναι απλά η λειτουργία των μέσων από μόνη της που ανοίγει αυτές τις 

διαδρομές. Η αντίληψη των παιδιών, η κατανόηση και η χρήση των μέσων πρέπει 

πάντα να επιβλέπονται από ενήλικες και να τίθενται σε ουσιαστικό πλαίσιο. 

Τα κέντρα εκπαίδευσης και φροντίδας παιδικής ηλικίας μπορούν να 

υποστηρίξουν τα παιδιά στην ενίσχυση της παιδείας των μέσων και της χρήσης 

τους και να αποτελέσουν την πρώτη βάση δημιουργικής, παραγωγικής και 

ουσιαστικής χρήσης των μέσων. 

Υπάρχουν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά στον χειρισμό, την 

χρήση και την επιρροή των μέσων στην προσχολική εκπαίδευση σε 

επιστημονικές και κοινωνικές συζητήσεις, μολονότι υπάρχει συμφωνία ότι τα 

μέσα αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής των παιδιών. Μια προσέγγιση 

προσπαθεί να προστατεύσει τα παιδιά από τις επιρροές των μέσων στο μέτρο 

του δυνατού και ως εκ τούτου θεωρεί τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ως ένα είδος 

προστατευτικού καταφυγίου για τα παιδιά. Μια άλλη προσέγγιση θεωρεί 

απαραίτητη την έγκαιρη και βιώσιμη ενασχόληση με τα μέσα και το 

περιεχόμενό τους. Όλες οι απόψεις είναι ασφαλώς δικαιολογημένες. Ωστόσο, 

ενώ μια συντηρητική και προστατευτική προσέγγιση εμποδίζει τα παιδιά να 
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αποκτήσουν σημαντική εμπειρία στην χρήση των μέσων, μια υπερβολικά 

αφοσιωμένη και αισιόδοξη προσέγγιση συχνά αγνοεί την επαρκή αντιμετώπιση 

των υφιστάμενων κινδύνων για τα παιδιά. Είναι σημαντικό και σωστό να 

βρούμε μια καλή μέση λύση όταν ασχολούμαστε με τα μέσα στην προσχολική 

εκπαίδευση (ΠΕ). Αφ’ ενός, θα πρέπει να ληφθούν προληπτικά και ρυθμιστικά 

μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων. Από την άλλη πλευρά, τα πιο 

μικρά παιδιά πρέπει να έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν την δική τους 

εμπειρία στα μέσα σύμφωνα με το στάδιο ανάπτυξής τους και να συνοδεύονται 

από ενήλικες. Και οι δύο περιπτώσεις απαιτούν εξέταση του θέματος των 

μέσων. Εάν εμπλέκονται παιδιά, ενισχύεται και η εκπαίδευση των παιδιών στα 

μέσα. 

Αυτό το διαδραστικό διαρθρωτικό εγχειρίδιο αποσκοπεί στην επίτευξη 

ισορροπίας μεταξύ αυτών των δύο θέσεων όταν ασχολείται με τα μέσα στην ΠΕ. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για μια φιλική προς το παιδί και σύγχρονη ενίσχυση 

της παιδείας στα μέσα. 

Το παρακάτω κεφάλαιο ξεκινάει με μια σύντομη επισκόπηση του περιεχομένου 

και της δομής του εγχειριδίου. Ακολουθούν επίσης συμβουλές σχετικά με τον 

τρόπο χρήσης του. 
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Δομή και Συμβουλές Χρήσης 

Το παρόν εγχειρίδιο προσφέρει στους επαγγελματίες της ΠΕ ευέλικτη και 

εξατομικευμένη κατάρτιση για την εκπαίδευση στα μέσα. Προορίζεται για 

επαγγελματίες του τομέα της εκπαίδευσης που εργάζονται με παιδιά ηλικίας 

μεταξύ τριών και έξι ετών. Αυτό το πρόγραμμα εκπαίδευσης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από αρχάριους στον τομέα της εκπαίδευσης στα μέσα καθώς 

και από προχωρημένους εκπαιδευόμενους. 

Η δομή της εκπαίδευσης με την μορφή ενός διαδραστικού εγχειριδίου είναι 

αρθρωτή. Αυτό σημαίνει ότι κάθε θέμα του πεδίου της εκπαίδευσης στα μέσα 

στην παιδική ηλικία παρουσιάζεται σε μια συμπαγή ενότητα. Υπάρχουν 

συνολικά εννέα ενότητες, δηλαδή εννέα θεματικές περιοχές, οι οποίες μπορούν 

να επεξεργαστούν η μία μετά την άλλη με την σειρά ή ευέλικτα, ανάλογα με το 

ενδιαφέρον των επαγγελματιών της ΠΕ ή τις προηγούμενες γνώσεις τους. 

Οι εννέα ενότητες είναι δομημένες ως εξής ως προς το περιεχόμενο και την 

λογική: 

Οι Ενότητες 1 και 2 παρέχουν βασικές γνώσεις σχετικά με την εκπαίδευση στα 

μέσα εν γένει και με την τεχνολογία των νέων μέσων. 

• Ενότητα 1 - Βασικό Πλαίσιο Γραμματισμού στα Μέσα 

Η Ενότητα 1 παρέχει βασικές γνώσεις σχετικά με την σημασία του γραμματισμού 

στα μέσα στην ΠΕ. Παρουσιάζονται οι πρώτες προσεγγίσεις για την παιδαγωγική 

εργασία στα μέσα στην ΠΕ. Αυτές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την 

εξοικείωση με την αντίληψη του Dieter Baacke σχετικά με την παιδεία στα μέσα, 

μια επισκόπηση του γιατί η εκπαίδευση στα μέσα θεωρείται σημαντική στην ΠΕ, 

η διορατικότητα των νομικών πλαισίων και προτάσεις για καλή συνεργασία με 

τους γονείς. 

• Ενότητα 2– Βασικές γνώσεις της Νέας Τεχνολογίας των Μέσων 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα σημαντικότερα βασικά στοιχεία της 

νέας τεχνολογίας μέσων. Στόχος είναι κυρίως οι άνθρωποι που έχουν ελάχιστες 

ή καθόλου γνώσεις υπολογιστών. Συνιστάται η χρήση της ενότητας 2 ως 

μαθήματος επανεκπαίδευσης. Υπάρχουν αναφορές στην χρήση νέας 

τεχνολογίας μέσων ενημέρωσης στην Προσχολική Εκπαίδευση. Η χρήση του 

τάμπλετ στην Προσχολική Εκπαίδευση παρουσιάζεται επίσης διεξοδικά σε ένα 

παράρτημα. 

Οι ενότητες 3, 4 και 5 ασχολούνται με τον κόσμο των μέσων επικοινωνίας των 

παιδιών γενικότερα και με τα θέματα των μέσων που επηρεάζουν ιδιαίτερα τα 

παιδιά, όπως οι ήρωες των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης ή η διαφήμιση. 

Αυτά είναι θέματα που μπορούν να συζητηθούν με τα παιδιά στην Προσχολική 

Εκπαίδευση χωρίς την χρήση ψηφιακών μέσων. 
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• Ενότητα 3 - Παρατηρήσεις για τον κόσμο της πρώϊμης παιδικής 

ηλικίας 

Η Ενότητα 3 παρέχει μια εικόνα για τον κόσμο των μέσων της πρώιμης 

παιδικής ηλικίας. Παρουσιάζεται ο εξοπλισμός των μέσων επικοινωνίας στα 

σπίτια των παιδιών προσχολικής ηλικίας και συζητούνται οι διάφοροι τύποι 

μέσων και η αντίληψή τους. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι εμπειρίες από τα 

μέσα που μπορεί να βλάψουν τα παιδιά και ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά την επιλογή των μέσων για παιδιά. 

• Ενότητα 4 – Ήρωες των Μέσων 

Η ενότητα για τους ήρωες των μέσων φωτίζει τον παιδικό κόσμο των μορφών 

των μέσων και την λειτουργία τους ως συντρόφους των παιδιών. Μεταξύ 

άλλων, πρόκειται για το πώς οι ήρωες των μέσων ενημέρωσης μπορούν να 

δώσουν στο παιδί προσανατολισμό στη ζωή. Επιπλέον, εξετάζεται η σχέση 

μεταξύ φανταστικών και πραγματικών προτύπων ρόλων. 

• Ενότητα 5 - Διαφήμιση 

Η Eνότητα 5 ενημερώνει για την διαφήμιση και δείχνει με ποιό τρόπο η 

διαφήμιση ελκύει τα παιδιά. Αναφέρονται τα διαφορετικά διαφημιστικά μέσα 

και μορφές και αποδεικνύεται ότι ακόμα και τα πιο μικρά παιδιά μπορούν να 

αναγνωρίσουν την διαφήμιση. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις 

του νομικού πλαισίου. 

Οι ενότητες 6, 7, 8 και 9 παρουσιάζουν ειδικούς τρόπους με τους οποίους τα 

μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν δημιουργικά, παραγωγικά και ουσιαστικά 

με τα παιδιά στο νηπιαγωγείο. Κάθε ενότητα σχετίζεται με την καθημερινή ζωή 

της ΠΕ και δεν δείχνει μόνο πιθανές εφαρμογές για την ΠΕ, αλλά και τα 

πλεονεκτήματα καθώς και τις δυνατότητες μάθησης και ανάπτυξης για τα 

παιδιά. 

• Ενότητα 6 - Φωτογραφία 

Στην Ενότητα 6 παρουσιάζεται η παιδαγωγική εργασία των μέσων με την 

βοήθεια φωτογραφιών σε σχέση με την καθημερινή πρακτική της ΠΕ. 

Παρουσιάζονται σημαντικά βασικά στοιχεία της φωτογραφίας καθώς και η 

εφαρμογή PicCollage. 

• Ενότητα 7 – Stop Motion & Video 

Στην Ενότητα 7 παρουσιάζεται η παιδαγωγική εργασία των μέσων με την 

βοήθεια του Stop Motion & Video και σχετίζεται με την καθημερινή πρακτική 

της ΠΕ. Εξηγεί τι σημαίνει μια ταινία με διακοπή κίνησης. Επιπλέον, εξηγείται η 

εφαρμογή Stop Motion Studio και το πρόγραμμα Windows Movie Maker. 
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• Ενότητα 8 - Ήχος 

Στην Ενότητα 8 παρουσιάζεται η παιδαγωγική εργασία των μέσων με την 

βοήθεια του ήχου σε σχέση με την καθημερινή πρακτική της ΠΕ. 

Παρουσιάζονται σημαντικά βασικά στοιχεία για τις εργασίες ήχου και το 

πρόγραμμα Audacity. 

• Ενότητα 9 - Κωδικοποίηση 

Η Ενότητα 9 ασχολείται με το πώς ο προγραμματισμός ή οι δομές σκέψης του 

προγραμματισμού μπορούν να γίνουν ένα διδακτικό θέμα στο νηπιαγωγείο με 

απλούς πόρους. Γίνεται σαφής αναφορά στην καθημερινή ζωή της ΠΕ και 

εξηγείται η εφαρμογή ScratchJr. 

Ορισμένοι όροι συνδέονται με άλλα μέρη του εγχειριδίου ή με εξωτερικούς 

ιστοτόπους. Έτσι, αυτοί οι όροι δεν θα εξηγηθούν δύο φορές, ακόμη και αν δεν 

μελετηθούν όλες οι ενότητες. Οι εξωτερικές σελίδες επιτρέπουν βαθύτερη 

γνώση που ξεπερνά τα περιεχόμενα που παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο. Αυτό 

εξασφαλίζει ατομική, ευέλικτη και διαδραστική μάθηση. Για να το 

προσανατολίσει στην πρακτική, η επαγγελματίας Μαρία της ΠΕ δίνει 

συμβουλές σχετικά με το πού και πώς μπορεί να εφαρμοστεί το περιεχόμενο 

στην καθημερινή ζωή της ΠΕ. 

 

 

Τα θέματα της παιδαγωγικής των μέσων στα πλαίσια αυτής της εκπαίδευσης 

είναι ανεξάρτητα από εκπαιδευτικό σχεδιασμό και προγράμματα σπουδών. Η 

εκπαίδευση στα μέσα θεωρείται ως διατομεακή ενασχόληση που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε όλους τους κλάδους και τους εκπαιδευτικούς στόχους. 

Γειά σας! Με λένε Μαρία. Είμαι 28 ετών και εκπαιδευτικός 

στην ΠΕ σε ένα νηπιαγωγείο σε μια μικρή πόλη. Φροντίζω 

μια ομάδα παιδιών από τριών έως έξι ετών. Με τα παιδιά, 

χρησιμοποιούμε τα μέσα παραγωγικά και δημιουργικά στην 

καθημερινή παιδαγωγική μας ζωή εδώ και αρκετά χρόνια. 

Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτές τις πρακτικές 

γνώσεις και ελπίζω να σας εμπνεύσω για το μελλοντικό σας 

έργο. Θα ήταν μεγάλη επιτυχία εάν θα μπορούσα να σας 

βοηθήσω να κατανοήσετε την ουσιαστική και παιδαγωγική 

χρήση των μέσων στην ΠΕ. 

https://www.bildungsserver.de/Bildungsplaene-fuer-Kitas-2027-de.html
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Πύλη ηλεκτρονικής μάθησης Kit@: 

Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου βρίσκονται στην πύλη Kit@ e-learning 

portal. Όλες οι ενότητες παρουσιάζονται σε περιβάλλον φιλικό προς την μάθηση 

και συμπληρώνονται από διαδραστικές ασκήσεις. Τέλος, είναι δυνατή η 

δημιουργία ενός τεστ βασισμένου στα περιεχόμενα όλων των ενοτήτων και να 

ακολουθήσει η απόκτηση πιστοποιητικού συμμετοχής στην εκπαίδευση. 

Οδηγός πρακτικής: 

Τόσο αυτό το εγχειρίδιο όσο και η ηλεκτρονική πλατφόρμα συνδέουν τις 

ενότητες 3 έως 9 με κατάλληλους πρακτικούς οδηγούς και εργαλεία εργασίας 

που χρησιμεύουν ως προτάσεις για το παιδαγωγικό έργο. Συνιστάται η 

προσαρμογή των περιεχομένων, των μεθόδων καθώς και του εκτιμώμενου 

χρονικού πλαισίου στις δικές σας ανάγκες στο κέντρο ΠΕ. Όσο πιο ατομικά 

γίνεται η επεξεργασία των παραδειγμάτων, τόσο πιο επιτυχημένος είναι ο 

γραμματισμός στα μέσα στην καθημερινή παιδαγωγική ζωή. 

Συστάσεις για χρήση: 

Αυτό το διαδραστικό και αρθρωτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να 

ολοκληρωθεί χρησιμοποιώντας μόνο το εγχειρίδιο μέσω της πλατφόρμας e-

learning Kit@ ή ως συνδυασμός και των δύο. Οι ενότητες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά σε ιδιωτικό επίπεδο και ενδεχομένως σε 

συνεννόηση με το κέντρο ΠΕ. Ωστόσο, οι ενότητες μπορούν επίσης να 

εξελιχθούν σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους ή με όλο το προσωπικό. Για 

παράδειγμα, ένας ή δύο συνάδελφοι ασχολούνται με μία ενότητα και στη 

συνέχεια παρουσιάζουν το περιεχόμενο μεταξύ τους στο πλαίσιο μιας 

συνάντησης. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να ανταλλάσσουν ερωτήσεις και να 

δοκιμάζουν πρακτικούς οδηγούς. Έτσι προωθείται η μάθηση στην εκπαιδευτική 

κοινότητα και μπορεί να δημιουργηθεί ένα ατομικό και αυτόνομο εκπαιδευτικό 

Η συμβουλή μου: Παρακολουθήστε προσεκτικά τι λέει το 

εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα ή πρόγραμμα σπουδών σχετικά 

με την εκπαίδευση στα μέσα και πώς μπορείτε να επιτύχετε 

τους εκπαιδευτικούς σας στόχους με την βοήθεια αυτής της 

προηγμένης κατάρτισης. Επίσης, θυμηθείτε να συμπεριλάβετε 

την ιδέα του δικού σας σχολείου στον σχεδιασμό όταν 

ενσωματώνετε την εκπαίδευση στα μέσα. Το εγχειρίδιο αυτό 

μπορεί να αποτελέσει ένα καλό εργαλείο για την απόκτηση 

μιας ευρείας γνώσης στην εκπαίδευση των μέσων στην ΠΕ και 

να λάβετε υπ’ όψιν αυτή την γνώση στο πλαίσιο του σχολείου 

σας στο μέλλον. 
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πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις προϋποθέσεις του κέντρου της 

ΠΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σας ευχόμαστε να χαρείτε και να επιτύχετε την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης 

Kit@. Χαιρόμαστε που αναλάβατε το θέμα της εκπαίδευσης των μέσων στην ΠΕ 

και έτσι θα αποκτήσετε ένα επιπλέον σημαντικό επαγγελματικό προσόν. 
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1η Ενότητα - Βασικό Πλαίσιο Γραμματισμού στα Μέσα 

Επικοινωνίας 

Η Ενότητα 1 παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία για έναν συνειδητό και κρίσιμο 

χειρισμό των μέσων επικοινωνίας και δείχνει με ποιό τρόπο τα περιεχόμενα που 

σχετίζονται με τα μέσα επικοινωνίας για τα παιδιά στην Προσχολική 

Εκπαίδευση (ΠΕ) μπορούν να ενσωματωθούν στην καθημερινή εκπαιδευτική 

διαδικασία με τρόπο κατάλληλο για την ανάπτυξή τους και την ηλικία τους. 

Παρέχονται βασικές πληροφορίες για την παιδαγωγική εργασία με τα μέσα 

επικοινωνίας με παιδιά προσχολικής ηλικίας και παρέχονται επίσης 

πληροφορίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο για εργασίες με τα μέσα 

επικοινωνίας. Στο κεφάλαιο Συνεργασία με τους Γονείς υπάρχουν πληροφορίες 

σχετικά με την συνεργασία μεταξύ των κέντρων εκπαίδευσης και γονέων στο 

θέμα των μέσων και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας.  

1. Τι είναι ο Γραμματισμός στα Μέσα; 

Η Παιδαγωγική των Μέσων είναι υπο-κλάδος της Εκπαιδευτικής Επιστήμης. 

Διαδραματίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο και συνεχίζει να αναπτύσσεται 

καθώς την κοινωνία μας έχει διαπεράσει η ψηφιακή τεχνολογία επικοινωνίας σε 

όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής. Η Παιδαγωγική των Μέσων ασχολείται με 

τα μέσα και την παιδαγωγική τους σημασία στην εργασία, τον ελεύθερο χρόνο 

και την εκπαίδευση. Αναλύει ποιές λειτουργίες και καθήκοντα αναλαμβάνουν 

τα μέσα στην κοινωνία μας και εξετάζει πώς αντιμετωπίζουμε τα μέσα. 

Επιπλέον, η Παιδαγωγική των Μέσων εξετάζει τον αντίκτυπο των μέσων σε 

εμάς, τον άνθρωπο, αναπτύσσει έννοιες για την ουσιαστική χρήση των μέσων 

στο παιδαγωγικό έργο και αναπτύσσει στόχους που πρέπει να επιτευχθούν με 

αυτόν τον τρόπο. Ο πρωταρχικός στόχος της παιδαγωγικής εργασίας των μέσων 

είναι πάντα η διαμεσολάβηση ή η ανάπτυξη του γραμματισμού στα μέσα 

επικοινωνίας. 

Ο Γραμματισμός στα Μέσα είναι ένας πολύ ευρύς όρος για τον οποίο υπάρχουν 

πολλοί ορισμοί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αναδύεται μια συντομότερη άποψη 

των τεχνικών πτυχών του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας. Ωστόσο, αυτή 

η άποψη δεν ανταποκρίνεται στην πολυδιάστατη έννοια, καθώς ο γραμματισμός 

στα μέσα περιγράφει πολλά περισσότερα από τις τεχνικές δεξιότητες που 

απαιτούνται για την λειτουργία και την χρήση των μέσων επικοινωνίας και 

ενημέρωσης. Πρόκειται περισσότερο για την ασφαλή, συνειδητή και 

ευσυνείδητη αντιμετώπιση των μέσων. Έτσι, ο γραμματισμός στα μέσα απαιτεί 

πληθώρα δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

Η έννοια του Γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης εισήχθη 

στην Γερμανία το 1973 από τον εκπαιδευτικό και παιδαγωγό των μέσων Dieter 
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Baacke 1 , ο οποίος είδε την παιδεία στα μέσα ως μέρος μιας συνολικής 

επικοινωνιακής ικανότητας, η οποία στην βιομηχανική και τεχνικά οργανωμένη 

κοινωνία επηρεάζεται έντονα από τα μέσα ενημέρωσης. Η ιδέα του Dieter Baacke 

είχε μεγάλο αντίκτυπο στην συζήτηση για την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας. 

Καθόρισε τέσσερις τομείς της παιδείας στα μέσα ενημέρωσης: κριτική των 

μέσων ενημέρωσης, γνώση των μέσων ενημέρωσης, χρήση των μέσων 

ενημέρωσης και σχεδιασμό των μέσων. 

 

 
 

Γράφημα 1: Ορισμός του Γραμματισμού στα Μέσα του Baacke 

Σύμφωνα με τον Baacke, ένας άνθρωπος με γνώσεις στα μέσα ενημέρωσης δεν 

δέχεται απλά το περιεχόμενο των μέσων χωρίς αντιδιαστολή, αλλά συνεχώς το 

αμφισβητεί κριτικά και το ελέγχει όσον αφορά στις κοινωνικές και ηθικές 

πτυχές. Εξετάζει τα αποτελέσματα των μέσων ενημέρωσης και αναγνωρίζει τις 

λειτουργίες και τις προθέσεις τους (κριτική μέσων). Επιπλέον, ένα άτομο με 

γνώση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει γνώση των τεχνικών βασικών 

στοιχείων και μπορεί να λειτουργήσει τα διάφορα μέσα (γνώση των μέσων 

ενημέρωσης). Κάποιος μπορεί να απολαύσει και να χρησιμοποιήσει περιεχόμενο 

και υπηρεσίες πολυμέσων (π.χ. παίζοντας ένα παιχνίδι στον υπολογιστή ή 

παρακολουθώντας ένα DVD), αλλά παραμένει υπεύθυνος και 

αυτοκαθοριζόμενος (χρήση μέσων). Εξ’ άλλου, ένα άτομο με γνώση των μέσων 

 
1 https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=de&tl=el&u=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2F

wiki%2FDieter_Baacke 

 

Γνώση των Μέσων

Κριτική των Μέσων

Χρήση των Μέσων

Σχεδιασμός των Μέσων
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χρησιμοποιεί τα μέσα ως εργαλείο δημιουργικής εργασίας ή τον σχεδιασμό των 

δικών του μέσων και τα χρησιμοποιεί ως μέσο επικοινωνίας για να εκφράσει τις 

δικές του ιδέες (σχεδιασμός μέσων). 

 

Στο πλαίσιο του Γραμματισμού στα Μέσα, λοιπόν, γίνονται προσπάθειες για 

την εφαρμογή παιδαγωγικών προσεγγίσεων των μέσων στην πράξη, δηλαδή 

στην Προσχολική Εκπαίδευση ή στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, και για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. 

Η μάθηση ενός υπεύθυνου και ικανού χειρισμού των μέσων είναι μια βασική 

δεξιότητα και μια δια βίου διαδικασία. Ανάλογα με τη φάση της ζωής και την 

χρήση των μέσων, υπάρχουν στην πρώτη γραμμή διάφορα ερωτήματα, θέματα 

ή προβλήματα. Για τα παιδιά μεταξύ τριών και έξι ετών, μπορεί να είναι θέμα 

συλλογής γνώσεων σχετικά με τα διάφορα καθημερινά μέσα με παιγνιώδη 

τρόπο, μαζί με άλλα παιδιά, ή αντιμετώπισης των διαφορών μεταξύ 

τηλεοπτικού προγράμματος και διαφήμισης. Ο χειρισμός των ηρώων των μέσων 

ενημέρωσης αποτελεί επίσης μέρος αυτού. Ο βασικός παράγοντας αυτής της 

ηλικιακής ομάδας είναι ότι η παιδεία στα μέσα μπορεί να αναπτυχθεί σταδιακά. 

Η πολυπλοκότητα των ουσιωδών θεμάτων αυξάνεται στη συνέχεια με την 

ηλικία. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα παιδιά να ενισχύσουν τον ικανό χειρισμό των 

μέσων, καθώς είναι ανοιχτά στα μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης τόσο με 

θετική όσο και με αρνητική έννοια. Σε αυτή την ηλικία είναι περίεργα και 

χρησιμοποιούν τα προσφερόμενα μέσα χωρίς προκατάληψη, αλλά είναι επίσης 

ευκολότερο να επηρεαστούν από τα μέσα ενημέρωσης. Τα παιδιά πρέπει να 

μάθουν πώς να αντιμετωπίζουν υπεύθυνα τα μέσα ενημέρωσης. Είναι ευθύνη 

των γονέων και των επαγγελματιών της ΠΕ να διδάσκουν στα παιδιά πώς να 

χρησιμοποιούν τα μέσα με συνετό τρόπο σε νεαρή ηλικία. 

Ο Norbert Neuß, Καθηγητής Παιδαγωγικής Πρώϊμης Εκπαίδευσης και 

Παιδαγωγός Μέσων, λέει: «Ο γραμματισμός στα μέσα συχνά συγχέεται με την 

Η συμβουλή μου: Ο Γραμματισμός στα Μέσα έχει γίνει βασικό 

προσόν στην προοδευτική κοινωνία μας. Πρόκειται για 

επικοινωνιακό γραμματισμό και, ταυτόχρονα, για μια 

ικανότητα που επιτρέπει στον χρήστη να κάνει ό,τι είναι 

απαραίτητο για να έρθει σε επαφή με το περιβάλλον του και να 

είναι σε θέση να εκφραστεί. Αν ο στόχος των εκπαιδευτικών 

προσπαθειών είναι η δημιουργία ανεξάρτητων και υπεύθυνων 

ανθρώπων, πρέπει να διεξαχθεί μια συζήτηση για τα μέσα εδώ.  
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διδακτική των μέσων, δηλαδή η χρήση των μέσων για άλλους εκπαιδευτικούς 

σκοπούς θεωρείται ως εκπαίδευση στα μέσα». Η εκπαίδευση στα μέσα, εν 

τούτοις, εμπλέκεται μόνο εάν οι διδακτικές προσφορές και οι εκπαιδευτικές 

προσπάθειες στοχεύουν στην προώθηση του γραμματισμού στα μέσα. 

2. Η Σημασία της Παιδείας στα Μέσα και του Γραμματισμού στα Μέσα 

στην ΠΕ 

Σε έναν κόσμο που έχουν διεισδύσει τα μέσα, η εκπαίδευση στα μέσα πρέπει να 

θεωρείται ως ένας σημαντικός παράγοντας για την παιδαγωγική εργασία. Για 

ποιό λόγο έχει νόημα να ξεκινήσουμε την εκπαίδευση στα μέσα από την 

Προσχολική Εκπαίδευση; 

1. Τα μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης είναι παντού: Στον σημερινό κόσμο 

δεν έχουμε πλέον μόνο γραφή, γλώσσα και γλώσσα του σώματος ως 

δυνατότητες επικοινωνίας και έκφρασης όταν επικοινωνούμε με άλλους, αλλά 

χρησιμοποιούμε επίσης βίντεο, φωτογραφίες, και το Διαδίκτυο. Για να μπορούμε 

να συμμετάσχουμε στην κοινωνική ζωή, να επιβεβαιωνόμαστε και να βρούμε τι 

θέλουμε, πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι με τα μέσα επικοινωνίας και 

ενημέρωσης και να γνωρίζουμε πώς να τα χρησιμοποιούμε δημιουργικά και με 

νόημα. 

2. Τα μέσα είναι μέρος της καθημερινής ζωής των παιδιών: ακόμη και τα 

μικρότερα παιδιά έχουν πρόσβαση σε διάφορα μέσα κάθε μέρα και μεταφέρουν 

τις εμπειρίες τους στο νηπιαγωγείο. Και μόνο γι’ αυτόν τον λόγο, το κέντρο ΠΕ 

δεν μπορεί να θεωρηθεί ως χώρος που δεν έχει μέσα επικοινωνίας και 

ενημέρωσης. Ως εκ τούτου, το έργο των επαγγελματιών της ΠΕ είναι να 

συνδεθούν με το περιβάλλον των παιδιών. Για να μπορέσουν τα παιδιά να 

ασχοληθούν και να επεξεργαστούν την εμπειρία τους από τα μέσα, πρέπει να 

υπάρξουν κατάλληλα προγράμματα στην ΠΕ, τα οποία θα πρέπει να είναι 

προσβάσιμα και να προσανατολίζονται προς τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες 

των παιδιών. 

3. Πρέπει να μάθουν τον χειρισμό των μέσων: τα παιδιά μεγαλώνουν σήμερα 

με υπολογιστές, έξυπνα τηλέφωνα, τηλεόραση κ.λπ.. Ασχολούνται με αυτά τα 

μέσα φυσικά και χωρίς δισταγμό, συχνά χρησιμοποιώντας τα διαισθητικά και με 

ελάχιστη διστακτικότητα. Ωστόσο, η κριτική και προσεκτική χρήση των μέσων 

θα πρέπει να διδαχθεί ακριβώς όπως η ανάγνωση, η γραφή και η αριθμητική , 

για παράδειγμα. Ήδη στο κέντρο ΠΕ, τα παιδιά μπορούν να εξοικειωθούν και να 

δοκιμάσουν διάφορους τρόπους οργάνωσης και χρήσης των μέσων στο πλαίσιο 

της εκπαίδευσης τους σε αυτά. Τα παιδιά θα πρέπει να μαθαίνουν όχι μόνο πώς 

να χρησιμοποιούν τεχνικά μέσα και συσκευές, αλλά και πώς να τα 

χρησιμοποιούν ως εργαλεία για να υλοποιούν τους δικούς τους στόχους και 

ιδέες. 
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4. Προληπτικό αποτέλεσμα του γραμματισμού στα μέσα: Τα μέσα 

συνεπάγονται κινδύνους, αλλά μπορούν επίσης να εμπλουτίσουν τη ζωή 

μας με διάφορους τρόπους. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι πιθανοί 

κίνδυνοι, μια συντηρητική παιδαγωγική στάση δεν φαίνεται να έχει κάποια 

χρησιμότητα εδώ. Ακριβώς επειδή τα μέσα αποτελούν μέρος της καθημερινής 

ζωής των παιδιών και συνδέονται με κινδύνους, είναι σημαντικό να 

καταβληθούν προσπάθειες εκπαίδευσης στα μέσα στην ΠΕ για να δοθεί στα 

παιδιά μια προσέγγιση για δημιουργική εργασία με τα μέσα και μια ιδέα για το 

πώς λειτουργούν. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να μυηθούν σε μια αυτό-

προσδιορισμένη και υπεύθυνη προσέγγιση των μέσων σε πρώϊμο στάδιο. 

5. Τα παιδιά μαθαίνουν να κατανοούν τα μέσα μέσω της δημιουργικής 

εργασίας με αυτά: με ανεξάρτητη και δημιουργική εργασία με τα μέσα, τα 

παιδιά μαθαίνουν πώς τα μέσα λειτουργούν καλύτερα, πώς τα επηρεάζουν και 

ποιες είναι οι προθέσεις τους. Η δημιουργία των δικών τους έργων με την χρήση 

των μέσων τους επιτρέπει να γνωρίσουν απ’ ευθείας τα μέσα. 

 

6. Τα μέσα μπορούν να εμπλουτίσουν και να υποστηρίξουν την μάθηση : τα 

μέσα πρέπει να εμπλουτίζουν και να μην αντικαθιστούν συγκεκριμένες 

σωματικές δραστηριότητες και την ευχαρίστηση των αισθήσεων του παιδιού. 

Είναι μια συμπληρωματική μορφή που μπορούν να χρησιμοποιούν τα παιδιά. Ως 

εκ τούτου, τα μέσα μπορούν να θεωρηθούν ως μια ευκαιρία να προσφέρουν 

εντελώς νέες ευκαιρίες για δημιουργικό σχεδιασμό και να διευρύνουν την 

αντίληψη ενός παιδιού. Τα παιδιά μπορούν επίσης να τα χρησιμοποιούν ως 

εργαλεία για να τα βοηθήσουν να μάθουν μέσω της ανακάλυψης, του 

πειραματισμού και του παιχνιδιού. Επιπλέον, τα μέσα είναι συμπληρωματικά 

εκπαιδευτικά εργαλεία που διευκολύνουν την εξατομίκευση και την 

διαφοροποίηση του εκπαιδευτικού έργου. 

7. Ο γραμματισμός στα μέσα καθιστά δυνατή την ισότητα στην 

εκπαίδευση: δεν έχουν όλα τα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν όλα τα μέσα ή 

να τα αντιμετωπίσουν με δημιουργικό τρόπο. Ωστόσο, στην ΠΕ, όλοι μπορούν 

να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα διάφορα μέσα και να τα 

Η συμβουλή μου: Δημιουργώντας απλές ταινίες καρέ-καρέ, 

τα παιδιά μαθαίνουν ότι δεν είναι όλα όσα βλέπουν στην 

τηλεόραση αληθινά. Με την βοήθεια της ανεξάρτητης 

φωτογραφίας, μπορούν να αντιληφθούν ότι τα μέσα είναι 

μόνο ένα κομμάτι της πραγματικότητας. Και για 

παράδειγμα, δημιουργώντας το δικό τους ραδιοφωνικό 

έργο, μαθαίνουν με ποιό τρόπο η μουσική και οι ήχοι 

μπορούν να επηρεάσουν την διάθεση. 
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αντιμετωπίσουν με διάφορους τρόπους. Εδώ μπορούν να αποκτήσουν 

ουσιαστική εμπειρία στον σχεδιασμό και την χρήση των μέσων. Επιπλέον, 

μπορούν να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τα μέσα όχι μόνο για να περάσουν 

τον χρόνο τους, αλλά και ως μέσο επικοινωνίας, πηγή πληροφοριών ή εργαλείο 

για δημιουργικές δραστηριότητες. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το κενό της 

εκπαίδευσης και της γνώσης («ψηφιακό χάσμα»), τα κέντρα ΠΕ έχουν ένα ρόλο 

εξισορρόπησης. Αν δίνουν σε όλα τα παιδιά την ευκαιρία να αναπτύξουν 

υπεύθυνες και σημαντικές δεξιότητες στα μέσα από νεαρή ηλικία, μπορούν να 

τα βοηθήσουν να δημιουργήσουν μια καλή βάση για επαρκείς ικανότητες στα 

μέσα και να μειώσουν το εκπαιδευτικό χάσμα. 

8. Εκπαίδευση στα μέσα στα προγράμματα σπουδών στο νηπιαγωγείο στην 

Ελλάδα: Στο αναλυτικό πρόγραμμα σχετικά με τις νέες τεχνολογίες στο 

νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ, Υπουργική Απόφαση, Γ/2/21072, ΦΕΚ 304/13-3-2003), 

γίνεται εκτενής αναφορά στον υπολογιστή και παρ’ όλο που δεν γίνεται άμεση 

μνεία στο ψηφιακό υλικό (π.χ. αναφέρεται στην τεχνολογία, την πληροφορική, 

τον υπολογιστή), ουσιαστικά ο υπολογιστής ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας δεν 

έχει υπόσταση χωρίς το ψηφιακό υλικό. Παράλληλα, στο ΔΕΠΠΣ τονίζεται ότι 

τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα και τα προϊόντα των τεχνολογιών της 

πληροφορικής συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας εφ’ όσον 

χρησιμοποιούνται με τον κατάλληλο τρόπο και την ανάλογη συχνότητα 

(Χρονάκη, 2009). Το ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο (2003:587) προτείνει την 

ενσωμάτωση της τεχνολογίας όπου είναι δυνατόν, καθώς και την παράλληλη 

αξιοποίηση ποικίλλων πηγών πληροφόρησης, ενώ επιπρόσθετα προτείνει την 

χρήση διαφόρων τεχνολογικών συσκευών (όπως φωτογραφική μηχανή, 

μαγνητόφωνο, βιντεοκάμερα) και την αξιοποίησή τους με οριζόντιο τρόπο, 

ούτως ώστε να διατρέχει κάθε θέμα επεξεργασίας στο νηπιαγωγείο. Στο ίδιο 

μήκος κύματος κινείται και ο Οδηγός Νηπιαγωγού, που αναφέρει πως με 

δεδομένη τη σημασία που έχει ο «τεχνολογικός γραμματισμός» στις κοινωνίες 

δυτικού τύπου, αναμενόμενο είναι να στρέφεται και το νηπιαγωγείο «προς την 

εισαγωγή των μικρών παιδιών σε πολιτισμικές πρακτικές που συνδέονται με τις 

νέες τεχνολογίες» (Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006: 349). 2o 

Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ [407] – Λίνα Π. 

Βαλσαμίδου Παιδαγωγός, M.Ed. Cultural studies & New Technologies, M.Sc. 

Gender in Information Society. 

9. Τα μέσα είναι διασκεδαστικά: Τέλος, η ενασχόληση με τα μέσα είναι απλά 

διασκεδαστική τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες Τα μέσα προκαλούν 

την περιέργεια των παιδιών και απευθύνονται σε αυτά. Αυτό το διαισθητικό 

ενδιαφέρον για τα μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί για να κερδίσει (πιο εύκολα) τα παιδιά στη μάθηση.  
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 Γιατί τα Μέσα είναι σπουδαίος παράγων στην παιδαγωγική εργασία: 

1 Τα Μέσα είναι παντού  

2 Τα Μέσα αποτελούν μέρος της καθημερινότητας των παιδιών  

3 Τα παιδιά τώρα μεγαλώνουν με Η/Υ, έξυπνα τηλέφωνα, τηλεόραση, κ.λπ. 

4 
Τα Μέσα ενέχουν κινδύνους, αλλά μπορούν επίσης να εμπλουτίζουν τη 

ζωή των παιδιών με διάφορους τρόπους  

5 
Τα παιδιά μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται τα μέσα μέσω δημιουργικής 

εργασίας χρησιμοποιώντας τα μέσα 

6 
Τα Μέσα μπορούν να εμπλουτίσουν και να στηρίξουν την μάθηση των 

παιδιών 

7 Ο Γραμματισμός στα Μέσα διευκολύνει την ισότητα στην εκπαίδευση 

8 Τα Μέσα δημιουργούν την βάση της εκπαιδευτικής εργασίας στην ΠΕ  

9 Τα Μέσα είναι διασκεδαστικά 

Πίνακας 1: ο ρόλος των μέσων στη ζωή των παιδιών 

3. Τα Μέσα ως παιδαγωγικό εργαλείο 

Υπάρχουν διάφορες ευκαιρίες χρήσης των μέσων (περιεχόμενα) στην 

καθημερινή παιδαγωγική εργασία στην ΠΕ. Πάνω απ' όλα, εδώ είναι ιδιαίτερα 

κατάλληλο να χρησιμοποιούνται οι υπάρχουσες προσφορές και διαδικασίες 

στην Προσχολική Εκπαίδευση. 

 

 

Τα μέσα και το περιεχόμενο τους μπορούν να εμπλουτίσουν και να 

συμπληρώσουν το παιδαγωγικό έργο στην ΠΕ με πολλούς διαφορετικούς 

τρόπους. Οι διάφορες συσκευές και προσφορές μέσων χρησιμεύουν ως εργαλεία 

εργασίας, υποστηρίζουν και τονώνουν τις εκπαιδευτικές και μαθησιακές 

Η συμβουλή μου: Ο πρωινός κύκλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για συνομιλίες σχετικά με τις εμπειρίες από τα  μέσα 

επικοινωνίας και ενημέρωσης, η γωνιά του υπολογιστή για κοινή 

έρευνα, ο χαλασμένος υπολογιστής, η τηλεόραση ή το ραδιόφωνο 

για ανακάλυψη και έρευνα ή παιδαγωγικές εργασίες με τα μέσα 

που μπορούν να απασχολήσουν τα καθημερινά ενδιαφέροντα 

των παιδιών. 
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διαδικασίες. Πάνω απ' όλα, η χρήση εκπαιδευτικών μέσων μπορεί να είναι 

συναρπαστική σε αυτό το πλαίσιο. Μερικά παραδείγματα παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

1. Γλωσσική ανάπτυξη και μέσα: Όσον αφορά στην γλωσσική ανάπτυξη, τα 

μέσα ήχου παρέχουν ποικίλες δυνατότητες. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στα 

ραδιοφωνικά θεατρικά έργα συνήθως ξεχωρίζει από την καθημερινή γλώσσα 

μας λόγω της ποικίλης και εικονογραφικής επιλογής των λέξεων. Επιπλέον, οι 

ομιλητές προέρχονται συχνά από την βιομηχανία του οπτικοακουστικού τομέα 

και του θεάτρου και, ως εκ τούτου, μπορούν να αλλάξουν παιχνιδιάρικα τον 

τόνο της φωνής τους και τον ρυθμό ομιλίας τους. Αυτό καθιστά δυνατή την 

μίμηση της γλώσσας, την τόνωση της γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών όλων 

των ηλικιών και υποστηρίζει την απόλαυση της γλώσσας. Οι παιδικές 

ομοιοκαταληξίες και τα τραγούδια σε κασέτες, CD και podcasts μπορεί να είναι 

εξ’ ίσου χρήσιμα. Αυτό που ακούγεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έμπνευση 

για δημιουργικές δραστηριότητες, μικρούς ρόλους ή απλώς για συνομιλίες, με 

τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω από τα 

παιδιά. Η χρήση συσκευών εγγραφής ήχου μπορεί επίσης να υποστηρίξει μια 

καλή σχέση με την ομιλία. Τα παιδιά συνήθως βρίσκουν πολύ συναρπαστικό να 

ασχολούνται με τον τρόπο ομιλίας και της φωνής τους, να αλλάζουν τη φωνή 

τους ενώ μιλάνε και να την ακούν αργότερα. Τέτοιες ηχογραφήσεις μπορεί 

επίσης να συμπληρώνουν την καταγραφή της ατομικής γραπτής γλωσσικής 

ανάπτυξης και μπορεί να χρησιμοποιηθούν όταν συζητάτε με τους γονείς. 

2. Κίνηση και μέσα: Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αβεβαιότητα σχετικά με 

την χρήση των μέσων συνοδεύεται από ανησυχίες ότι τα παιδιά καθίστανται 

ανενεργά, αργά και ανεπαρκώς ενεργά. Από την άλλη πλευρά, η 

στοχοθετημένη και προγραμματισμένη χρήση των μέσων μπορεί να έχει πολύ 

ευνοϊκή και πολλά υποσχόμενη επίδραση στην συμπεριφορά των παιδιών. Στο 

Διαδίκτυο, για παράδειγμα, υπάρχει πληθώρα από βίντεο με χορούς από άλλες 

χώρες φιλικά προς τα παιδιά που μπορούν να παρακολουθούν και να χορεύουν. 

Ο παιχνιδιάρικος και δημιουργικός συντονισμός και η αίσθηση του ρυθμού 

μπορούν επίσης να ενθαρρυνθούν με την σκέψη των δικών τους κινήσεων ή 

χορών σε ήχους και τραγούδια. Ακόμη και όταν τραβούν ταινία και 

φωτογραφίζουν το ένα το άλλο, μπορούν να κάνουν μια φανταστική και 

καλλιτεχνική εξέταση του ίδιου του σώματος και της κίνησης. Τα αποτελέσματα 

και τα τεχνάσματα, όπως η ταχεία προώθηση ή η αργή κίνηση, διευκρινίζουν τις 

ακολουθίες κινήσεων πολύ καλά και δημιουργούν επίσης μια διασκεδαστική 

ατμόσφαιρα για τα παιδιά. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL092U2Ssrpfg7m7HKsq0PIXHmNo3ZD3o-
https://www.youtube.com/playlist?list=PL092U2Ssrpfg7m7HKsq0PIXHmNo3ZD3o-
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3. Φυσικές επιστήμες και μέσα: η εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες μπορεί 

να συνοδεύεται από την τηλεόραση και τις ταινίες. Οι δυνατότητες που 

προσφέρονται από την τεχνολογία του κινηματογράφου, όπως η μεγέθυνση και 

η σμίκρυνση, η χρονική υπέρβαση ή η αργή κίνηση ή οι ταινίες νυχτερινής 

όρασης και οι απλοποιημένες εικόνες περίπλοκων διαδικασιών με την βοήθεια 

του υπολογιστή για κινούμενα σχέδια επιτρέπουν στα παιδιά να αποκτήσουν 

γνώσεις σε τομείς που διαφορετικά είναι δύσκολο να κατανοήσουν. Με αυτόν 

τον τρόπο, η κατανόηση των επιστημονικών φαινομένων είναι σημαντικά 

απλουστευμένη και, από την άλλη πλευρά, υποκινείται ή εντείνεται το 

ενδιαφέρον τους για ένα θέμα. Οι επιστημονικές συνεισφορές των ταινιών 

μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως ευκαιρία για να πειραματισθούν από 

μόνα τους. 

4. Δεξιότητες στην Παιδαγωγική των Μέσων 

Αυτό το κεφάλαιο ασχολείται με τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να 

ανταποκρίνεται ο επαγγελματίας της ΠΕ και τι πρέπει να γνωρίζει για την 

προώθηση της παιδείας στα μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης σε παιδιά 

ηλικίας μεταξύ τριών και έξι ετών. 

  

Η συμβουλή μου: Για παράδειγμα, η ταχεία ανάπτυξη 

των σπόρων κάρδαμου 

(https://www.youtube.com/watch?v=dIPt2Z_83HA) μπορεί να 

καταγράφεται τακτικά με μια σταθερή φωτογραφική 

μηχανή και τελικά να αναπαράγεται σε μια ταινία 

μικρού μήκους και να παρακολουθείται ξανά και ξανά. 

Η συμβουλή μου: Να είστε ανοιχτοί στον παιδικό κόσμο των 

μέσων και να δείχνετε γνήσιο ενδιαφέρον. Οι προτιμήσεις και οι 

ανάγκες των παιδιών πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν, 

συμπεριλαμβανομένης της σχέσης τους με τα μέσα. Κάνετε 

ερωτήσεις και μιλήσετε στα παιδιά. Αυτό θα σας πει ποιά είναι τα 

ενδιαφέροντα τους στα μέσα, τι κάνουν με τα μέσα και πώς τα 

χρησιμοποιούν. Θα ήθελα επίσης να σας συστήσω απλά να 

παρακολουθείτε προγράμματα που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στα 

παιδιά, προκειμένου να αποκτήσετε καλύτερη κατανόηση του 

κόσμου των μέσων των παιδιών. Αυτό θα μπορούσε επίσης να γίνει 

μαζί με τα παιδιά στο κέντρο ΠΕ στο πλαίσιο μιας μέρας 

αφιερωμένης στα μέσα. 

https://www.youtube.com/watch?v=dIPt2Z_83HA
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Προαπαιτούμενη για την βιώσιμη εκπαίδευση στα μέσα είναι μια 

απροκατάληπτη στάση απέναντι σε όλα τα μέσα ως βασική παιδεία εκ μέρους 

των επαγγελματιών της ΠΕ. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αξιοποιηθούν 

πλήρως οι ευκαιρίες που προσφέρονται από την εκπαίδευση στα μέσα. 

Ταυτόχρονα, μπορούν να εντοπιστούν κίνδυνοι, να εκτιμηθούν επαρκώς και να 

ληφθούν οι κατάλληλες μέθοδοι για την αντιμετώπιση τους. Ωστόσο, είναι 

επίσης ζωτικής σημασίας να έχουν οι επαγγελματίες της ΠΕ παιδαγωγική 

δεξιότητα στα μέσα. Αυτό σημαίνει την ικανότητα να βοηθούν τους άλλους (π.χ. 

παιδιά ή γονείς) να αναπτύξουν τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης. 

Ωστόσο, είναι εξ’ ίσου σημαντικό να προσεγγίσουμε τον σχεδιασμό και την 

χρήση των μέσων χωρίς φόβο ή προκατάληψη. 

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό για το εσωτερικό παιδαγωγικό έργο και για την 

εξωτερική εικόνα ενός κέντρου ΠΕ όλοι οι συνάδελφοι να ανταλλάσσουν κοινές 

απόψεις για την εκπαίδευση, κοινούς στόχους, εφαρμογές και ερμηνεία του 

εκπαιδευτικού σχεδίου σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Είναι επίσης απαραίτητο να συνειδητοποιήσουν ότι ο γραμματισμός στα μέσα 

διαδραματίζει βασικό ρόλο στο παιδαγωγικό έργο της ΠΕ. Στην 

πραγματικότητα, μόνο όταν κάποιος έχει διαμορφώσει μια σωστή κρίση για το τι 

είναι σημαντικό μπορεί να το μεταβιβάσει στα παιδιά. 

Μια βιώσιμη εκπαίδευση στα μέσα στην προσχολική εκπαίδευση περιλαμβάνει 

πάντα μια ενεργό συνεργασία με τους γονείς επειδή η οικογένεια έχει 

θεμελιώδη ρόλο στην εκπαίδευση των παιδιών. Η συνεργασία με τις οικογένειες 

παρέχει συναρπαστικές ιδέες για την καθημερινή επαφή των παιδιών με τα 

μέσα η οποία μπορεί να υιοθετηθεί στο καθημερινό παιδαγωγικό έργο. 

Επιπλέον, οι γονείς μπορούν να υποστηριχθούν στις εκπαιδευτικές τους 

δραστηριότητες λαμβάνοντας συμβουλές στον τομέα της εκπαίδευσης των 

μέσων. 
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Επιπλέον, είναι πάντα σημαντικό να υπάρχει μια στρατηγική για την 

ουσιαστική χρήση των μέσων στην ΠΕ. Δεν έχει καμία σχέση με την εκπαίδευση 

των μέσων αν απλά τοποθετείτε έναν υπολογιστή στην τάξη των παιδιών ή 

τους δίνετε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Αυτό που είναι απαραίτητο 

είναι η διδακτική πρόθεση πίσω από αυτό. 

5. Συνεργασία με τους γονείς 

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η συνεργασία με τους γονείς σήμαινε κυρίως μια 

μάλλον μονόπλευρη ροή πληροφοριών από τον εκπαιδευτικό της ΠΕ στον γονέα 

σχετικά με την πρόοδο και την συμπεριφορά του παιδιού. Ωστόσο, η σημερινή 

εστίαση στην εκπαιδευτική σύμπραξη επικεντρώνεται περισσότερο στην διμερή 

και συνεταιριστική ανταλλαγή μεταξύ των επαγγελματιών της ΠΕ και των 

Η συμβουλή μου: Μπορείτε να μειώσετε τις δικές σας 

ανησυχίες αν σκεφτείτε και εξετάσετε την δική σας χρήση των 

μέσων, τα δικά σας ενδιαφέροντα και προτιμήσεις. Σύντομα θα 

συνειδητοποιήσετε ότι τα χρησιμοποιείτε απλά για χαλάρωση ή 

διασκέδαση και ότι αυτό είναι απολύτως αποδεκτό. Να θυμάστε 

ότι δεν χρειάζεται να είστε εμπειρογνώμονας για την εφαρμογή 

της εκπαίδευσης στα μέσα στην ΠΕ. Το κυριότερο είναι ότι 

έχετε δωρεάν, χαλαρή πρόσβαση στα μέσα και τα 

χρησιμοποιείτε χωρίς δισταγμό. Αλλά αν θέλετε να εργαστείτε 

με ένα μέσο, είναι σημαντικό να το αντιμετωπίζετε εκ των 

προτέρων. Πρέπει να γνωρίζετε πώς να το χρησιμοποιείτε και 

ποιές είναι οι δυνατότητες να το χρησιμοποιήσετε με νόημα και 

δημιουργικότητα στην καθημερινή παιδαγωγική ζωή. Μάθετε 

τις δυνατότητες που προσφέρει η εργασία με διαφορετικά μέσα 

καθώς και τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την 

χρήση τους. Θα πρέπει να αναρωτιέστε για την αξία των 

διαφόρων μέσων ενημέρωσης με κριτική σκέψη. 

Η συμβουλή μου: Να σκέφτεστε πάντα πώς μπορείτε να 

ενσωματώσετε τα μέσα στην καθημερινή παιδαγωγική ζωή με 

παιδαγωγικά καλά σχεδιασμένο τρόπο και με τους 

εκπαιδευτικούς στόχους που θέλετε να πετύχετε. Αυτός είναι ο 

μόνος τρόπος για τους μαθητές σας να επιτύχουν συνεχή 

μάθηση με τα μέσα. 
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γονέων. Ο κοινός στόχος της εκπαιδευτικής σύμπραξης είναι η βέλτιστη 

ανάπτυξη και ευημερία του παιδιού. 

Στο επίκεντρο μιας βιώσιμης εκπαιδευτικής σύμπραξης είναι η τακτική 

ανταλλαγή μεταξύ των δύο μερών. Το κέντρο της ΠΕ μπορεί να εκπληρώνει το 

καθήκον του να στηρίζει την οικογένεια μόνο εάν οι εκπαιδευτικοί του 

γνωρίζουν ποιά είναι η κοινωνική κατάσταση της οικογένειας, πού είναι οι 

τρέχουσες και μακροπρόθεσμες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και ποιες 

εκπαιδευτικές αρχές ακολουθούν οι γονείς. Για τους γονείς, αξίζει επίσης να 

έχουν διάφορες δυνατότητες συμμετοχής στη ζωή της ΠΕ, για παράδειγμα με 

συμμετοχή σε συνέδρια, πάρτι και εργασίες γονέων ή επαφή με άλλους γονείς 

και επαγγελματίες της ΠΕ. Με αυτόν τον τρόπο οι γονείς έχουν την ευκαιρία να 

συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, να διαμορφώνουν ενεργά την 

καθημερινή ζωή του κέντρου ΠΕ, να γνωρίζουν και να κατανοούν τα τρέχοντα 

θέματα που αντιμετωπίζονται στο κέντρο ΠΕ με τα παιδιά και επίσης να δουν το 

δικό τους παιδί εκτός της ρουτίνας της οικογένειας. 

Μια επικοινωνιακή και σταθερή συνεργασία μεταξύ των γονέων και των 

επαγγελματιών της ΠΕ είναι επίσης σημαντική όσον αφορά στην ενίσχυση του 

γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας των παιδιών. Εάν και οι δύο πλευρές 

συζητούν τις παρατηρήσεις τους από την καθημερινή ζωή της ΠΕ καθώς και την 

χρήση των μέσων από τα παιδιά και την οικογένεια, όλοι οι συμμετέχοντες 

μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στα παιδιά και τις ανάγκες τους. Από 

αυτό μπορούν να αντληθούν κοινοί τρόποι υποστήριξης και ενθάρρυνσης. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβουλεύουν τους γονείς για τις 

εκπαιδευτικές ικανότητές τους γενικά και για την χρήση των μέσων, και να τους 

στηρίζουν όταν υπάρχουν αβεβαιότητες και ερωτήσεις. 

Η βάση της επιτυχημένης συνεργασίας είναι η κατανόηση των αντίστοιχων 

απόψεων και η ανοικτή σκέψη. Τα βασικά στοιχεία είναι ο σεβασμός, η 

ανεκτικότητα και η αποδοχή. Απαιτείται ισόρροπη και εμπιστευτική 

ατμόσφαιρα, η οποία επιτρέπει μια μακροπρόθεσμη και ειλικρινή ανταλλαγή 

μεταξύ των επαγγελματιών της ΠΕ και των γονέων και αποσαφηνίζει 

αποτελεσματικά τις πιθανές διαφορές απόψεων και συγκρούσεων. 

Η πλειοψηφία των γονέων είναι εξοικειωμένοι κυρίως με το εκπαιδευτικό έργο 

των μέσων. Έχουν μια ευαίσθητη εικόνα της αντίληψης των παιδιών τους και 

της χρήσης των μέσων από αυτά και τα υποστηρίζουν με τον καλύτερο τρόπο 

στην επιλογή κατάλληλων μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας. Αλλά κυρίως 

υπάρχουν αβεβαιότητες στις οικογένειες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης 

των μέσων. Οι γονείς έχουν πολλές συγκεκριμένες και γενικές ερωτήσεις 

σχετικά με την χρήση των μέσων και της εκπαιδευτικής πρακτικής. Τέτοιες 

ερωτήσεις θα μπορούσαν να είναι για παράδειγμα: Ποιες προσφορές μέσων είναι 

κατάλληλες για το παιδί μου; Πώς προστατεύω το παιδί μου από ακατάλληλο 

περιεχόμενο; Πώς να αξιοποιώ στο έπακρο τις εκπαιδευτικές εφαρμογές χωρίς το 
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παιδί μου να γίνει υπερβολικά εξαρτημένο; Πού μπορώ να λάβω συμβουλές και 

υποστήριξη για θέματα εκπαίδευσης στα μέσα; Ποιο ρόλο παίζουν οι τύποι των 

μέσων ενημέρωσης στη ζωή του παιδιού μου; Γιατί το παιδί μου βρίσκει τις 

διαφημίσεις τόσο συναρπαστικές και πώς μπορώ να το προστατεύσω από 

αρνητικές συνέπειες; Οι επαγγελματίες της ΠΕ μπορούν να αντιμετωπίσουν 

ανοιχτά τις οικογενειακές ανασφάλειες με συμβουλές και προτάσεις και επίσης 

να βοηθήσουν τους γονείς όταν έχουν ερωτήσεις σχετικά με τον γραμματισμό 

στα μέσα. 

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 

καταλληλότητα Ποια διαθέσιμα μέσα είναι κατάλληλα για το παιδί μου; 

προστασία 
Πώς μπορώ να προστατεύσω το παιδί μου από βλαβερά 

μέσα;  

ευπρέπεια Πώς μπορώ να επιλέγω ευπρεπές περιεχόμενο των μέσων;  

συμβουλές & 

υποστήριξη 

Ποιος μπορεί να με συμβουλεύει και να μου προσφέρει 

υποστήριξη; 

εξάρτηση 
Πώς μπορώ να εμποδίσω το παιδί μου από την εξάρτηση 

από παιδαγωγικές εφαρμογές;  

Πίνακας 2: ανησυχίες γονέων σχετικά με τα μέσα 

Όσον αφορά στην διαφάνεια των κέντρων ΠΕ, είναι απαραίτητο να 

ενημερώνονται οι γονείς σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί το 

εκπαιδευτικό ίδρυμα για την ενίσχυση της παιδείας στα μέσα επικοινωνίας. 

Αυτό ωφελεί και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς της ΠΕ. Οι γονείς μπορούν 

να μάθουν ποιες εμπειρίες με τα μέσα έχει το παιδί τους, ποιες δεξιότητες έχει 

ήδη δείξει στο κέντρο της ΠΕ και πού οι επαγγελματίες της ΠΕ αρχίζουν να 

ενισχύουν τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας. Οι επαγγελματίες της ΠΕ 

με τη σειρά τους λαμβάνουν τακτικά πληροφορίες σχετικά με την χρήση των 

μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης στο σπίτι, τις συνοδευόμενες και 

ανεξάρτητες εμπειρίες στο οικογενειακό πλαίσιο και τους τρόπους ενίσχυσης 

της παιδείας στα μέσα επικοινωνίας στην οικογένεια. Η ανταλλαγή 

πληροφοριών προωθεί την πλήρη εικόνα κάθε παιδιού και επιτρέπει επίσης την 

κατανόηση των διαφόρων εκπαιδευτικών εννοιών των οικογενειών κατά την 

χρήση των μέσων ενημέρωσης. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να εντοπίσει 

την ανάγκη για επέμβαση και το κέντρο προσχολικής εκπαίδευσης έχει την 

ευκαιρία να συντονίσει την υποστήριξη του στο παιδί ανάλογα. 
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Γράφημα 2: μοντέλο ενίσχυσης του Γραμματισμού των παιδιών στα μέσα  

Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για την υλοποίηση μιας βιώσιμης 

εκπαιδευτικής συνεργασίας με τους γονείς. Μερικές από αυτές παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

1. Διάσκεψη γονέων-δασκάλων: τα ειδικά σεμινάρια γονέων-δασκάλων είναι 

μια παραδοσιακή εκπαιδευτική και ενημερωτική υπηρεσία που παρέχεται από 

την ΠΕ στους γονείς. Όσον αφορά στην ενίσχυση της παιδείας στα μέσα, οι 

διασκέψεις γονέων είναι κατάλληλες για την ενημέρωση των γονέων σχετικά με 

τα μελλοντικά προγράμματα εκπαίδευσης στα μέσα επικοινωνίας και 

ενημέρωσης και τους στόχους τους, για παράδειγμα. Οι πιθανές ανησυχίες, οι 

απόψεις και οι νοοτροπίες των γονέων σχετικά με το θέμα των «μέσων στην ΠΕ» 

γίνονται σαφείς και μπορούν να συζητηθούν ανοιχτά. 

Η συμβουλή μου: Για παράδειγμα, στη σύσκεψη γονέων-

δασκάλων, θα μπορούσατε να σκεφτείτε τη σημασία του 

γραμματισμού στα μέσα για παιδιά ηλικίας μεταξύ τριών και 

έξι ετών. Διαλέξεις ή σύντομες συνεισφορές από 

εμπειρογνώμονες είναι επίσης δυνατόν να γίνουν σε αυτό το 

πλαίσιο. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΣΤΑ ΜΕΣΑ (ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ) 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΑΙΔΙ ΓΟΝΕΙΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 

ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ 
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Η διάσκεψη γονέων-δασκάλου προσφέρει επίσης την ευκαιρία να παρέχετε 

στους γονείς συμβουλές σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης των παιδιών τους 

στην κατάλληλη χρήση των μέσων. Είναι επίσης μια ιδανική ευκαιρία για να 

μάθετε ποιοι γονείς μπορεί να εργάζονται στον τομέα των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης (π.χ. σε βιβλιοθήκη, διαφημιστική εταιρεία, εκδοτικό οίκο, 

πληροφορική ή δημοσιογραφία) ή να έχουν ιδιαίτερο χόμπι στον τομέα των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης (π.χ. φωτογραφία ή γύρισμα ταινιών). 

2. Ανταλλαγή εμπειριών: οι τακτικές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης των 

γονέων ή οι ομάδες συζήτησης παρέχουν στους γονείς την ευκαιρία να 

ανταλλάσσουν εμπειρίες και έτσι να βοηθούν στις πρακτικές οικογενειακής 

ανατροφής. Τέτοιες συνεδριάσεις μπορούν να οργανωθούν και να σχεδιαστούν 

ανεξάρτητα από τους γονείς ή να υποστηριχθούν και να ξεκινήσουν από το 

κέντρο ΠΕ. Λόγω της σημασίας των μέσων στη ζωή των παιδιών, οι γονείς 

συνήθως έχουν έντονο ενδιαφέρον για την ανταλλαγή απόψεων και 

εκπαιδευτικών πρακτικών μεταξύ τους. 

 

3. Συνέντευξη Γονέων: αυτή η προσέγγιση στην συμμετοχή των γονέων 

επικεντρώνεται στους γονείς και στις προσωπικές εμπειρίες τους. Σε μια 

προσωπική συνομιλία ή σε ένα ερωτηματολόγιο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με το θέμα για την συγκέντρωση σημαντικών 

λεπτομερειών και πληροφοριών σχετικά με την χρήση και την σημασία των 

μέσων μέσα στην οικογένεια. Μια έρευνα που χρησιμοποιεί ένα ανώνυμο 

ερωτηματολόγιο δίνει επίσης στους γονείς την ευκαιρία να εκφράσουν τις 

ανησυχίες και τα προβλήματά τους ανοιχτά και χωρίς δισταγμό. Επιπλέον, οι 

Η συμβουλή μου: Ως επαγγελματίας της ΠΕ, θα μπορούσατε να 

υποστηρίξετε με μετριοπάθεια τις διάφορες μορφές ανταλλαγής 

εμπειριών - στο μέτρο που το επιθυμούν οι γονείς. Η πρόκληση 

πόλωσης ή θέσης πάνω στην οποία οι γονείς εκφράζουν τη γνώμη 

τους μπορεί να διευκολύνει στην αρχή. Μπορεί επίσης να είναι 

πολύ χρήσιμο να κάνετε ερωτήσεις και να καταγράφετε τις 

διαφορετικές απόψεις με αυτοκόλλητα στον πίνακα παρουσιάσεων. 

Θα παρατηρήσετε γρήγορα ποιες θέσεις υφίστανται μεταξύ των 

γονέων και αν υπάρχουν ανησυχίες ή φόβοι σχετικά με 

συγκεκριμένα θέματα. Μπορείτε να συλλέξετε ανοιχτές ερωτήσεις 

και να τις δώσετε στην επόμενη ομάδα συζήτησης ή σε μια διάσκεψη 

γονέων-δασκάλου ειδικά για το θέμα. Ως επαγγελματίας της ΠΕ, 

δεν χρειάζεται να έχετε όλες τις απαντήσεις. Είναι επίσης δυνατόν 

να εμπλέξετε τους γονείς περισσότερο στην παιδεία των μέσων 

προσχολικής ηλικίας και, για παράδειγμα, να μοιράσετε μια έρευνα 

για το θέμα μεταξύ μητέρων και πατέρων. 
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γονείς μπορούν να πεισθούν από σκόπιμες ερωτήσεις για να παρατηρήσουν 

(ακόμα) πιο προσεκτικά τα παιδιά τους και να ασχοληθούν με την συγκεκριμένη 

αντίληψη και χρήση των μέσων από τα παιδιά τους. Μέσω της άμεσης 

αντανάκλασης της συμπεριφοράς του παιδιού, οι γονείς μπορούν να γίνουν πιο 

ευαίσθητοι στο θέμα. Επιπλέον, οι επαγγελματίες της ΠΕ λαμβάνουν 

σημαντικές πληροφορίες και εντυπώσεις σχετικά με τις ατομικές προτιμήσεις 

των παιδιών εκτός της ρουτίνας της ΠΕ. Έτσι μπορεί να προετοιμασθεί υλικό για 

τους γονείς και να στοχευθεί με ακρίβεια βάσει των αποτελεσμάτων της 

έρευνας. 

 

Με την βοήθεια συνεντεύξεων γονέων, μπορείτε, για παράδειγμα, να 

παρουσιάσετε τις προτιμήσεις των παιδιών ή τις αναγνωρίσιμες εξελίξεις σε μια 

ηλικιακή ομάδα ειδικά για το κέντρο της προσχολικής εκπαίδευσης. Τα 

αποτελέσματα μπορούν με την σειρά τους να χρησιμεύσουν ως τροφή για σκέψη 

και μια ευκαιρία για μια θεματική διάσκεψη γονέων-δασκάλων. 

4. Περιοδικό Γονέων και Ενημερωτικό Δελτίο: τα περιοδικά γονέων και τα 

ενημερωτικά δελτία παρέχουν στο εκπαιδευτήριο την δυνατότητα συλλογής 

θεμάτων από την καθημερινή ζωή της ΠΕ που είναι είτε εγκάρσια είτε 

συγκεκριμένα. Προσκλήσεις σε βραδιές γονέων, ομάδες συζήτησης ή 

προγραμματισμένες εκδηλώσεις, όπως παρουσιάσεις έργων, μπορούν επίσης να 

Η συμβουλή μου: Σας συνιστώ να αξιολογήσετε τα υπάρχοντα 

προγράμματα των μέσων ενημέρωσης για παιδιά μαζί με τους 

γονείς τους. 

Η συμβουλή μου: Η σύνταξη ερωτήσεων για συνεντεύξεις γονέων 

εξαρτάται πολύ από το τι και πώς θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα 

αποτελέσματα. Για να πάρετε μια γενική επισκόπηση, συνιστώ να 

χρησιμοποιείτε κλειστές ερωτήσεις με ερωτήσεις πολλαπλών 

επιλογών. Ωστόσο, αν θέλετε να έχετε μια διαφοροποιημένη και 

ξεχωριστή εικόνα των διαφορών και των ομοιοτήτων καθώς και 

των ειδικών προκλήσεων, οι ανοικτές ερωτήσεις με μια ελεύθερη 

επιλογή απαντήσεων είναι μια καλή επιλογή. Μία ανάμικτη 

μορφή αμφότερων των τύπων ερωτήσεων είναι επίσης μια 

επιλογή. Ένα ακόμα βήμα θα μπορούσε να είναι η δημοσίευση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας γονέων στον πίνακα ανακοινώσεων 

του σχολείου σας. 
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δημοσιευθούν σε περιοδικά ή/και ενημερωτικά δελτία και τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων ή των εργασιών μπορούν να εκτυπωθούν. 

 

Τα περιοδικά γονέων ή τα ενημερωτικά δελτία μπορούν να διανεμηθούν 

ψηφιακά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να εκτυπωθούν σε χαρτί. Θα 

πρέπει, ωστόσο, να εξεταστεί προσεκτικά εάν και ποια περιεχόμενα 

δημοσιεύονται στον ιστοχώρο του κέντρου ΠΕ ή σε ένα ιστολόγιο. Περιεχόμενο 

που δεν δημοσιεύεται σε προστατευόμενη περιοχή μπορεί να προβληθεί σχεδόν 

οπουδήποτε στον κόσμο. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο να υπάρχουν εκ 

των προτέρων δηλώσεις συγκατάθεσης και να διευκρινίζονται τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας για τις φωτογραφίες καθώς και τα προσωπικά 

δικαιώματα των ατόμων που εμφανίζονται2. 

Οι γονείς μπορούν επίσης να αναλάβουν καθήκοντα κατά τον σχεδιασμό και 

την υλοποίηση, π.χ. να γράφουν τα κείμενα, να επιλέγουν θέματα ή να 

εκτυπώνουν ένα περιοδικό και να συμμετέχουν στην διαδικασία. Κατά την 

διάρκεια συσκέψεων που λαμβάνουν χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα, είναι 

δυνατόν να συζητηθούν ποια θέματα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο 

περιοδικό και ποια καθήκοντα θα μπορούσαν να διανεμηθούν. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι συμμετοχής των γονέων στις ευκαιρίες συμμετοχής 

και ανταλλαγής ιδεών. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπ’ όψιν τα 

διαφορετικά κίνητρα και η χρονική διαθεσιμότητα, καθώς και οι γνώσεις και οι 

δεξιότητες των γονέων και να δείτε ποιος μπορεί να υποστηρίξει αυτήν την 

πρακτική και ποιός μπορεί να συμμετάσχει σύμφωνα με το πότε τους είναι 

βολικό. 

 

2 https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,225364&_dad=portal&_schema=PORTAL 

 

Η συμβουλή μου: Το περιοδικό γονέων σας προσφέρει την 

ευκαιρία, για παράδειγμα, να συλλέξετε τις απόψεις των 

γονέων σχετικά με μια πολωτική ερώτηση ή να 

πραγματοποιήσετε μια συνέντευξη γονέων σχετικά με τον 

τρόπο αντιμετώπισης ενός συγκεκριμένου θέματος σχετικού 

με τα μέσα. Αυτό δίνει στους γονείς την ευκαιρία να πάρουν 

τον λόγο ή να ταυτιστούν με τις εντυπώσεις και απόψεις 

άλλων γονέων. Στη συνέχεια μπορεί να είναι πιο εύκολο για 

τους γονείς να επικοινωνήσουν μαζί σας λόγω του ρόλου σας 

ως επαγγελματίας της ΠΕ για υποστήριξη και συμβουλές. 
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5. Πληροφοριακό υλικό: σε περίπτωση που ένα έργο με τα μέσα επικοινωνίας 

σε μια ομάδα προσελκύει περισσότερη προσοχή στο θέμα του γραμματισμού 

στα μέσα ή στην παιδαγωγική των μέσων στην ΠΕ και γίνεται πιο σημαντικό, 

συνιστάται η συλλογή και η παροχή ενημερωτικού υλικού, όπως βιβλία, 

παιχνίδια ή φυλλάδια. Μια επισκόπηση εφαρμογών και ιστοτόπων σχετικά με 

το θέμα μπορεί επίσης να σας βοηθήσει. 

 

Οι γονείς συχνά έχουν κάποιο χρόνο να χαλαρώνουν και να αποκτούν γνώση 

για τις δραστηριότητες στο κέντρο ΠΕ κατά την παραλαβή ή την μεταφορά των 

παιδιών τους. Έτσι, οι γονείς μπορούν επίσης να ενθαρρυνθούν να ασχοληθούν 

με το θέμα των μέσων εάν τους παρουσιάζεται με κατάλληλο υλικό όπως 

αφίσες που τοποθετούνται στην μπροστινή πύλη. Η προσοχή των γονέων 

προσελκύεται συνήθως πιο γρήγορα όταν οι αφίσες είναι διακοσμημένες με 

κολλάζ, εικόνες και ζωγραφιές των παιδιών. 

 

Η συμβουλή μου: Εάν υπάρχουν τακτικά τέτοιες δημοσιεύσεις, 

μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για επετείους ή σε 

χαρτοφυλάκια για τα παιδιά που εισέρχονται στο δημοτικό 

σχολείο, τα οποία μπορείτε να τα μοιράσετε σε ένα 

αποχαιρετιστήριο πάρτυ, για παράδειγμα, για να θυμούνται τις 

μεγάλες και μικρές εκδηλώσεις του κέντρου ΠE. 

Η συμβουλή μου: Οι γονείς ενδιαφέρονται πρωτίστως για 

ενημερωτικό υλικό που τους δίνει συγκεκριμένες συμβουλές και 

τους βοηθάει στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα. Ορισμένοι γονείς 

μπορεί επίσης να ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν διαλέξεις ή 

σεμινάρια. Αντίστοιχα προγράμματα από πανεπιστήμια, 

βιβλιοθήκες, κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων ή άλλα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα μπορούν συχνά να βρεθούν μέσω της ιστοσελίδας της 

κοινότητας και της πόλης. 

Η συμβουλή μου: Σας συμβουλεύω να παρέχετε στους γονείς 

μέσα και εκπαιδευτικά παιχνίδια για να τα δανείζονται. Στη 

συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους γονείς ως σημείο 

αναφοράς για να αναφέρετε τις εμπειρίες τους μέσα στην 

οικογένεια κατά την διάρκεια μιας σύσκεψης γονέων-δασκάλου. 
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Οι γονείς μπορούν επίσης να συμμετέχουν στη σύνταξη του ενημερωτικού 

υλικού. Η πλειοψηφία των οικογενειών έχει προφανώς ήδη αντιμετωπίσει το 

θέμα και έχουν εξοικειωθεί με τα καθήκοντα εκπαίδευσης στα μέσα 

ενημέρωσης. Μπορεί επίσης να υπάρχουν γονείς που απασχολούνται στον 

τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή ενδεχομένως στην παιδαγωγική των 

μέσων ενημέρωσης και οι οποίοι μπορούν συνεπώς να παρέχουν συστάσεις ή 

υλικό. 

6. Παρουσίαση έργου: Τα αποτελέσματα διαφόρων δημιουργικών έργων με την 

χρήση των μέσων προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία επικοινωνίας με τους 

γονείς. Είτε πρόκειται για ζωγραφική, κολλάζ φωτογραφιών, δική τους ταινία ή 

ραδιοφωνικό έργο, τα αποτελέσματα των παιδιών προσφέρουν μια εξαιρετική 

ευκαιρία να προσκαλέσετε τους γονείς να τους δείξετε αυτά τα έργα. Τα παιδιά 

πρέπει επίσης να συμμετέχουν στην παρουσίαση του έργου τους. 

 

6. Νομικό Πλαίσιο 

Νομική προστασία των νέων σχετικά με τα ΜΜΕ 

1. Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ‘European Regulators Group for 

Audiovisual Media Services’ ρυθμίζει και προστατεύει τα νεαρά άτομα από 

ακατάλληλο περιεχόμενο παιγνιδιών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, DVD, CD 

και Blu-Ray σύμφωνα με τις διάφορες ηλικιακές ομάδες. Οι ταξινομήσεις «από 

6», «από 12», «από 16» και «από 18» δεν επιτρέπονται σε πολύ νέα άτομα. Δεν 

πρόκειται για παιδαγωγικές εκτιμήσεις, αλλά για καθαρή πληροφόρηση ότι η 

προστασία των ανηλίκων επιβάλει περιορισμό της συγκεκριμένης ηλικιακής 

ομάδας. Η ταξινόμηση «από 0» περιλαμβάνει παιδιά μέχρι πέντε ετών, μια 

ηλικιακή ομάδα στην οποία το επίπεδο ανάπτυξης των παιδιών είναι πολύ 

διαφορετικό. 

Η συμβουλή μου: Σας συνιστώ να χρησιμοποιείτε υλικά με την 

ένδειξη «από 0» και να εξετάζετε ποιες προσφορές και 

περιεχόμενα από κάθε μέσο είναι κατάλληλα για μικρά παιδιά. 
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2. Στην περίπτωση τηλεοπτικών προγραμμάτων με αμφίβολο περιεχόμενο, 

όπως σεξουαλικές ή βίαιες απεικονίσεις, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς πρέπει να 

δίνουν προσοχή στα χρονικά όρια μετάδοσης. Οι εκπομπές που δεν είναι 

κατάλληλες για παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών μπορούν να μεταδίδονται 

μεταξύ 11 μ.μ. και 6 π.μ. Οι εκπομπές που είναι «από 16» μπορούν να 

μεταδίδονται μεταξύ 10 μ.μ. και 6 π.μ. Στην περίπτωση εκπομπών που 

κυκλοφορούν «από 12», ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός υποχρεούται να 

διασφαλίζει ότι η ευημερία των νεότερων παιδιών λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά 

την επιλογή του χρόνου εκπομπής. Στην πράξη αυτό σημαίνει για τα μικρότερα 

παιδιά, ωστόσο, ότι στο ημερήσιο πρόγραμμα μπορούν να εξεταστούν και 

προσφορές που προφανώς δεν είναι κατάλληλες για αυτή την ηλικιακή ομάδα. 

Προγράμματα ριάλιτι ή τα προγράμματα ειδήσεων μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

προβληματικά για τα μικρότερα παιδιά. 

3. Στο Διαδίκτυο, οι πάροχοι υπολογίζουν τις τεχνικές μετρήσεις. Σύμφωνα με 

τον βαθμό κινδύνου της προσφοράς, οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να 

εγκαταστήσουν διάφορες τεχνικές δυσκολίες πρόσβασης, έτσι ώστε τα παιδιά 

και οι νέοι να μην έχουν πρόσβαση στο αντίστοιχο περιεχόμενο. Από την άλλη 

πλευρά, το λογισμικό προστασίας της νεολαίας παρέχει στους γονείς ένα 

εργαλείο για την παρεμπόδιση ακατάλληλου περιεχομένου στο Διαδίκτυο για 

παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους ή για την ενεργοποίηση κατάλληλου 

περιεχομένου. Το λογισμικό προστασίας της νεολαίας είναι ως εκ τούτου 

λογισμικό που μπορεί να εγκατασταθεί στο σπίτι στον υπολογιστή και συνήθως 

επιτρέπει ατομικές ρυθμίσεις ασφαλείας. Οι πάροχοι, με τη σειρά τους, μπορούν 

να προγραμματίζουν το περιεχόμενό τους για τους εφήβους να 

παρακολουθείται από αναγνωρισμένο λογισμικό προστασίας της νεολαίας. 

Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, υπάρχει ο Οδηγός Ασφαλούς Χρήσης του 

Διαδικτύου για γονείς και Παιδιά. 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 http://www.schools.ac.cy/asfaleia_diadiktyo/pdf/odigos_asfalous_chrisis.pdf 
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Η απανταχού παρούσα πολυμορφία των μέσων ενημέρωσης παρουσιάζει 

σήμερα τεράστιες προκλήσεις για την νομική προστασία από τα μέσα 

ενημέρωσης των νέων. Αφ’ ενός, ο μεγάλος αριθμός διαφορετικών μέσων και 

κυρίως οι ηλεκτρονικοί, διασυνοριακοί και σύγχρονοι δίαυλοι διανομής 

καθιστούν όλο και πιο δύσκολη την επιβολή αποτελεσματικών μηχανισμών 

ελέγχου. Από την άλλη πλευρά, απαιτούνται μηχανισμοί προστασίας λόγω του 

αυξανόμενου περιεχομένου που αφορά στην προστασία των νέων, το οποίο 

εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο κυρίως λόγω της ανάπτυξης νέων 

τεχνολογιών και της παγκοσμιοποίησης. Για τα παιδιά ηλικίας 3-6 ετών, η 

συνειδητή εισαγωγή και η επίβλεψη της χρήσης μέσων φαίνεται απολύτως 

απαραίτητη. 

Περισσότερες πληροφορίες: 

Οδηγός Νηπιαγωγού: Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί, 

Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης  

https://www.openbook.gr/o

digos-nipiagwgou/ 

Πνευματικά δικαιώματα - Δημοσίευση εικόνων και φωτογραφιών 

Για πολλά κέντρα ΠΕ σήμερα είναι σύνηθες να δημοσιοποιούν τα κέντρα τους 

και την παιδαγωγική τους εργασία. Εκτός από τα άρθρα στις τοπικές ή 

περιφερειακές εφημερίδες, υπάρχει συχνά ένας διαδικτυακός τόπος στον οποίο 

δημοσιεύονται φωτογραφίες παιδιών, εργαζομένων και εργασιών. Ως εκ τούτου, 

όπως και με τα προϊόντα που εκτυπώνετε, θα πρέπει να ζητηθεί η συναίνεση 

του απεικονιζομένου προσώπου ή του γονέα ή του κηδεμόνα (για τα παιδιά 

κάτω των 12 ετών). 

Η συμβουλή μου: Υπάρχουν κινητές εφαρμογές για μικρά παιδιά, 

όπως απλά παιχνίδια ή παιδικά βιβλία με κινούμενα σχέδια, για 

τάμπλετ, υπολογιστές και έξυπνα τηλέφωνα σε μεγάλη ποσότητα. 

Αλλά ακόμα και εδώ υπάρχουν κάποια προβλήματα, γι' αυτό και οι 

εφαρμογές θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται υπό την επίβλεψη 

ενός ενήλικα. Πολλές εφαρμογές περιέχουν, για παράδειγμα, 

αγορές από καταστήματα εντός της εφαρμογής ή διαφημίσεις. 

Επιπλέον, ως ειδικοί εκπαιδευτικοί ή γονείς, θα πρέπει να 

αξιολογείτε μεμονωμένα εάν το περιεχόμενο είναι κατάλληλο για το 

συγκεκριμένο παιδί. Αν και υπάρχει σήμανση στα καταστήματα 

εφαρμογών, αυτό συνήθως δεν έχει πολύ νόημα, επειδή δεν είναι μια 

σήμανση από ανεξάρτητα ιδρύματα, αλλά μια αναφορά από τον 

υπεύθυνο του καταστήματος. 

Η συμβουλή μου: Βεβαιωθείτε ότι συζητάτε με τους γονείς την 

δημοσίευση φωτογραφιών που δείχνουν τα παιδιά ή/και τις 

οικογένειές τους. 



 

KIT@_ERASMUS+ 
 

37 Διαδραστικό Εγχειρίδιο για τον Γραμματισμό στα Μέσα στην Προσχολική Εκπαίδευση 

2η Ενότητα – Βασικές Γνώσεις Τεχνολογίας Νέων Μέσων 

Επικοινωνίας 

Προκειμένου να εργαστεί κανείς ενεργά και δημιουργικά με τα μέσα και να  

μεταβιβάσει αυτή τη γνώση στα παιδιά, είναι λογικό να αποκτήσει λίγες 

βασικές τεχνικές γνώσεις για τα μέσα. Ο στόχος δεν είναι να κατανοήσετε την 

τεχνολογία μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, αλλά να αποκτήσετε μια βασική 

κατανόηση της λειτουργικότητας και των δυνατοτήτων δικτύωσης της 

τεχνολογίας των μέσων. Η ενότητα «Βασικές Γνώσεις Τεχνολογίας Νέων Μέσων 

Επικοινωνίας» απευθύνεται κυρίως σε τεχνικά άπειρους επαγγελματίες της ΠΕ, 

προκειμένου να μπορέσουν να εργαστούν ενεργά και δημιουργικά με τα μέσα. 

Συνιστάται επίσης να χρησιμοποιήσετε την ενότητα για να ανανεώσετε και να 

εμβαθύνετε τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις. 

Αυτή η ενότητα εξηγεί τα εξαρτήματα και τις λειτουργίες ενός υπολογιστή και 

παρέχει πληροφορίες σχετικά με διαφορετικούς τύπους υπολογιστών, όπως 

φορητοί υπολογιστές, τάμπλετ ή έξυπνο τηλέφωνο. Παρουσιάζει επίσης 

περιεχόμενο όπως την δικτύωση των υπολογιστών και την διαφορά μεταξύ 

εξοπλισμού και λογισμικού. 

1. Τι είναι ο υπολογιστής; 

Ένας υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείται για την 

επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών. Μπορεί να αποθηκεύει, να 

επεξεργάζεται και να ανακτά δεδομένα. Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να γράφει 

κείμενα, να στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να παίζει παιχνίδια 

και να περιηγείται στο Διαδίκτυο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την 

δημιουργία και επεξεργασία παρουσιάσεων, υπολογιστικών φύλλων, 

φωτογραφιών και βίντεο. 

Όλοι οι υπολογιστές έχουν ένα κοινό πράγμα: αποτελούνται από υλικό και 

λογισμικό. 

Το υλικό είναι οποιοδήποτε μέρος ενός υπολογιστή που έχει μια φυσική δομή, 

όπως το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο. Το υλικό περιλαμβάνει επίσης όλα τα 

εξαρτήματα μέσα σε έναν υπολογιστή.  

Η συμβουλή μου: Αν θέλετε να εξασκηθείτε στην χρήση 

συσκευών όπως έναν υπολογιστή ή τάμπλετ, πιο συγκεκριμένα 

και στοχευμένα, σας συνιστώ να παρακολουθήσετε ένα 

κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μπορείτε, για 

παράδειγμα, να βρείτε αντίστοιχες προσφορές στον ιστότοπο του 

τοπικού κέντρου εκπαίδευσης ενηλίκων. 
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Εικόνα 1: ηλεκτρονικός υπολογιστής και εσωτερικά μέρη 

Λογισμικό είναι ένας όρος για τα προγράμματα και τα σχετικά δεδομένα τους. 

Αυτό σημαίνει ότι είναι μια συλλογή οδηγιών που λέει στο υλικό τι πρέπει να 

κάνει και πώς να το κάνει. Παραδείγματα λογισμικού είναι ψηφιακά παιχνίδια, 

επεξεργαστές κειμένου ή προγράμματα περιήγησης ιστού. 

 

Εικόνα 2: παραδείγματα λογισμικού 

Ο,τιδήποτε γίνεται σε έναν υπολογιστή εξαρτάται τόσο από το υλικό όσο και 

από το λογισμικό που περιέχει. Για παράδειγμα, μπορείτε να περιηγηθείτε σε 

μια ιστοσελίδα σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού (λογισμικό) και να 

περιηγηθείτε στη σελίδα με το ποντίκι (υλικό). Οι διαφορές του υλικού 

εμφανίζονται στους διάφορους τύπους υπολογιστών. Διαφορετικοί τύποι 

υπολογιστών χρησιμοποιούν συνήθως διαφορετικά είδη λογισμικού. 

2. Διάφοροι τύποι υπολογιστών 

Όταν οι περισσότεροι ακούν την λέξη υπολογιστή, σκέφτονται έναν προσωπικό 

υπολογιστή (PC) όπως έναν επιτραπέζιο υπολογιστή ή έναν φορητό υπολογιστή. 

Ωστόσο, υπάρχουν υπολογιστές σε πολλά σχήματα και μεγέθη και εκτελούν 

πολλές διαφορετικές λειτουργίες στην καθημερινή μας ζωή: η ανάληψη 

μετρητών από ένα ΑΤΜ, η σάρωση τροφής στο σούπερ μάρκετ ή η χρήση 

αριθμομηχανών είναι επίσης υπολογιστές. 

Ένας γνωστός τύπος υπολογιστή είναι ο επιτραπέζιος υπολογιστής, ο οποίος 

χρησιμοποιείται από πολλούς ανθρώπους στην εργασία, στο σπίτι ή στο 

σχολείο. Οι επιτραπέζιοι υπολογιστές σχεδιάζονται έτσι ώστε να μπορούν να 

τοποθετηθούν σε ένα γραφείο και συνήθως αποτελούνται από διαφορετικά 

μέρη όπως θήκη υπολογιστή, οθόνη, πληκτρολόγιο και ποντίκι. 
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Εικόνα 3: ηλεκτρονικός υπολογιστής 

Ένας άλλος γνωστός τύπος υπολογιστή είναι ο φορητός υπολογιστής ή ο 

φορητός για συντομογραφία. Οι φορητοί υπολογιστές λειτουργούν με 

μπαταρία και μπορούν εύκολα να μεταφερθούν. Είναι επομένως πιο ευέλικτοι 

από τους επιτραπέζιους υπολογιστές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν 

οπουδήποτε. 

 

Εικόνα 4: φορητός υπολογιστής 

Όπως οι φορητοί υπολογιστές, τα τάμπλετ είναι σχεδιασμένα να είναι φορητά. 

Ωστόσο, προσφέρουν διαφορετική εμπειρία υπολογιστή. Η πιο προφανής 

διαφορά είναι ότι δεν διαθέτουν πληκτρολόγια, και έχουν οθόνες αφής. 

Ολόκληρη η οθόνη είναι ευαίσθητη στην αφή, έτσι μπορείτε να αγγίξετε ένα 

εικονικό πληκτρολόγιο και το δάχτυλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης του 

ποντικιού. Οι υπολογιστές τάμπλετ δεν μπορούν κατ’ ανάγκη να κάνουν ό,τι 

μπορούν οι παραδοσιακοί υπολογιστές. Πολλοί άνθρωποι προτιμούν να 

δουλεύουν με συγκεκριμένα προγράμματα σε ένα παραδοσιακό υπολογιστή, 

όπως έναν επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή και όχι σε ένα τάμπλετ. Ωστόσο, η 

ευκολία ενός υπολογιστή τάμπλετ το καθιστά ιδανικό ως δεύτερο υπολογιστή. 
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Εικόνα 5: τάμπλετ 

Ένας διακομιστής είναι ένας υπολογιστής που στέλνει πληροφορίες σε άλλους 

υπολογιστές σε ένα δίκτυο. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο, 

κάποιος κοιτάζει κάτι αποθηκευμένο σε ένα διακομιστή. Πολλές εταιρείες 

χρησιμοποιούν επίσης τοπικούς διακομιστές αρχείων για την αποθήκευση και 

κοινή χρήση αρχείων εσωτερικά. 

 

Εικόνα 6: διακομιστής 

Πολλές από τις σημερινές ηλεκτρονικές συσκευές και συσκευές πολυμέσων 

είναι βασικά εξειδικευμένοι υπολογιστές, παρ’ όλο που δεν συσχετίζονται 

πάντα με αυτούς. Ορίστε μερικά παραδείγματα: 

Έξυπνα τηλέφωνα: το έξυπνο τηλέφωνο είναι μια πιο ισχυρή έκδοση ενός 

συμβατικού κινητού τηλεφώνου. Εκτός από τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά, 

τηλεφωνικές κλήσεις, φωνητικό ταχυδρομείο, SMS, το έξυπνο τηλέφωνο μπορεί 

να συνδεθεί στο Διαδίκτυο μέσω ασύρματου LAN (Wi-Fi) ή κινητού δικτύου. 

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα ίδια πράγματα που συνήθως 

γίνονται σε έναν υπολογιστή, όπως ο έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η 

πλοήγηση στο Διαδίκτυο ή στην ηλεκτρονική αγορά. Τα περισσότερα έξυπνα 

τηλέφωνα χρησιμοποιούν οθόνη αφής, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει 

φυσικό πληκτρολόγιο στην συσκευή. Αντί αυτού, πιέζουμε ένα εικονικό 

πληκτρολόγιο και χρησιμοποιούμε τα δάχτυλά μας για να αλληλεπιδράσουμε 

με την οθόνη. Άλλα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ψηφιακή 

φωτογραφική μηχανή υψηλής ποιότητας και δυνατότητα αναπαραγωγής 

αρχείων ψηφιακής μουσικής και βίντεο. Για πολλούς ανθρώπους, ένα έξυπνο 

τηλέφωνο μπορεί ακόμη και να αντικαταστήσει συσκευές πολυμέσων όπως 
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φορητό υπολογιστή, ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής και ψηφιακή 

φωτογραφική μηχανή, όλα στην ίδια συσκευή. 

 

Εικόνα 7: έξυπνο τηλέφωνο 

3. Εσωτερικό του υπολογιστή 

Με την πρώτη ματιά, τα μικρά εξαρτήματα μέσα σε έναν υπολογιστή μπορεί να 

φαίνονται περίπλοκα. Ωστόσο, το εσωτερικό του υπολογιστή δεν είναι ιδιαίτερα 

μυστηριώδες. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται και εξηγούνται ορισμένα 

βασικά τμήματα, έτσι ώστε οποιοσδήποτε δεν είναι εξοικειωμένος με τους 

υπολογιστές να μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει μέσα σε έναν υπολογιστή. 

 

 

Εικόνα 8: εσωτερικό υπολογιστή 

Η μητρική πλακέτα είναι ο κύριος πίνακας ενός υπολογιστή. Πρόκειται για ένα 

λεπτό δίσκο που περιέχει υποδοχές CPU, μνήμης, σκληρού δίσκου και οπτικών 

μονάδων, κάρτες επέκτασης για τον έλεγχο βίντεο και ήχου και συνδέσεις στις 

θύρες του υπολογιστή (π.χ. θύρες USB). Η μητρική πλακέτα συνδέεται άμεσα ή 

έμμεσα με οποιοδήποτε μέρος του υπολογιστή. 

Η RAM (μνήμη τυχαίας προσπέλασης) είναι η βραχυπρόθεσμη μνήμη του 

συστήματος. Κάθε φορά που ένας υπολογιστής εκτελεί υπολογισμούς, 

αποθηκεύει προσωρινά τα δεδομένα στη μνήμη RAM. Αυτή η βραχυπρόθεσμη 

μνήμη εξαφανίζεται όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος. Όταν 

εργάζεστε σε ένα έγγραφο, ένα υπολογιστικό φύλλο ή οποιοδήποτε άλλο 

αρχείο, είναι απαραίτητο να το αποθηκεύετε, ώστε να μην το χάσετε. Κατά την 

Μητρική πλακέτα 

Επεξεργαστής 

Μνήμη RAM 

Σκληρός δίσκος 

Περιφερειακά εξαρτήματα 
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αποθήκευση ενός αρχείου, τα δεδομένα εγγράφονται στον σκληρό δίσκο, ο 

οποίος χρησιμεύει ως μακροπρόθεσμη μνήμη. Η μνήμη RAM μετράται σε 

megabyte (MB) ή gigabytes (GB). Όσο περισσότερη μνήμη RAM έχει ο 

υπολογιστής, τόσο περισσότερα πράγματα μπορεί να κάνει ταυτόχρονα. Αν δεν 

υπάρχει αρκετή μνήμη RAM, ο υπολογιστής καθυστερεί όταν ανοίξουν πολλά 

προγράμματα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί άνθρωποι προσθέτουν 

επιπλέον RAM στους υπολογιστές τους για να βελτιώσουν την απόδοση τους. 

 

Εύκολη κατανόηση όγκου/μεγέθους: σύγκριση byte, kilobyte, megabyte, 

gigabyte, terabyte  

1 Byte 1 γράμμα ή αριθμός 

1 Kilobyte (KB) = 1000 Byte 1 σελίδα βιβλίου 

Megabyte (MB): 1 MB = 1000 KB 3-4 MB 1 φωτογραφία 

Gigabyte (GB): 1 GB = 125 MB = 125000 KB 5 GB 1 ταινία σε ποιότητα DVD 

Terabyte (TB): 1 TB = 125 GB = 125000 MB 7,5 TB 
Η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου 

στην Ουάσιγκτον, ΗΠΑ 

Πίνακας 3: σύγκριση όγκου/μεγέθους 

Λογισμικό, έγγραφα και άλλα αρχεία αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο. Ο 

σκληρός δίσκος είναι μια μακροχρόνια μνήμη, πράγμα που σημαίνει ότι τα 

δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα ακόμα και αν ο υπολογιστής είναι 

απενεργοποιημένος ή αποσυνδεδεμένος από την παροχή ρεύματος. Όταν 

εκτελείται ένα πρόγραμμα ή ανοίγει ένα αρχείο, ο υπολογιστής αντιγράφει 

μερικά από τα δεδομένα από τον σκληρό δίσκο στη μνήμη RAM. Όταν 

αποθηκεύετε ένα αρχείο, τα δεδομένα αντιγράφονται στον σκληρό δίσκο. Όσο 

ταχύτερος ο σκληρός δίσκος, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να ξεκινήσει ένας 

υπολογιστής και να φορτώσει προγράμματα. 

 

Η συμβουλή μου: Αν αποφασίσετε να ανοίξετε την θήκη του 

υπολογιστή για να τον δείτε εσωτερικά, βεβαιωθείτε ότι πρώτα 

αποσυνδέσατε τον υπολογιστή από το τροφοδοτικό. Πριν 

αγγίξετε το εσωτερικό του υπολογιστή, αγγίξετε ένα γειωμένο 

μεταλλικό αντικείμενο ή μεταλλικό τμήμα της θήκης του 

υπολογιστή για να αποφύγετε τον στατικό ηλεκτρισμό. Ο 

στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να μεταδοθεί μέσω κυκλωμάτων 

υπολογιστών, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη 

στον υπολογιστή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν 

παλιό υπολογιστή που δεν χρησιμοποιείτε. 
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Οι περισσότεροι υπολογιστές διαθέτουν υποδοχές επέκτασης στη μητρική 

πλακέτα, επιτρέποντας την προσθήκη διαφορετικών τύπων καρτών επέκτασης. 

Αυτές μερικές φορές αναφέρονται ως κάρτες PCI (περιφερειακά εξαρτήματα). 

Μπορεί να μην χρειάζεται να προσθέσετε κάρτες PCI επειδή οι περισσότερες 

μητρικές κάρτες έχουν ενσωματωμένες κάρτες βίντεο, ήχου και δικτύου. 

4. Θύρες και κουμπιά σε έναν υπολογιστή 

Κάθε υπολογιστής είναι διαφορετικός, έτσι τα κουμπιά, οι θύρες και οι υποδοχές 

διαφέρουν από τον έναν υπολογιστή στον άλλο. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές 

θύρες και κουμπιά που βρίσκονται στους περισσότερους επιτραπέζιους 

υπολογιστές. Η γνώση του τρόπου χρήσης αυτών των θυρών βοηθά όταν 

χρειάζεται να συνδεθεί κάτι στον υπολογιστή, όπως ένα τάμπλετ, ένας 

εκτυπωτής, ένα πληκτρολόγιο ή ένα ποντίκι. 

Στο πίσω μέρος μιας θήκης υπολογιστή, υπάρχουν θύρες σύνδεσης  που έχουν 

σχεδιαστεί για συγκεκριμένες συσκευές. Η τοποθεσία τους διαφέρει από τον 

έναν υπολογιστή στον άλλο και πολλές εταιρείες έχουν τις δικές τους ειδικές 

θύρες για συγκεκριμένες συσκευές. Ορισμένες από τις θύρες ενδέχεται να έχουν 

έγχρωμη κωδικοποίηση, πράγμα που βοηθά να προσδιοριστεί ποιά θύρα 

χρησιμοποιείται με την συγκεκριμένη συσκευή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9: μπροστινό μέρος θήκης επιτραπέζιου υπολογιστή 

 

Διακόπτης τροφοδοσίας: Ο διακόπτης τροφοδοσίας 

χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 

του υπολογιστή. 

Είσοδος και έξοδος ήχου: Πολλοί υπολογιστές διαθέτουν 

υποδοχές ήχου στο μπροστινό  μέρος της θήκης του υπολογιστή 

που επιτρέπουν να συνδέσετε εύκολα τα ηχεία, τα μικρόφωνα 

και τα ακουστικά. 

Θύρα USB (Universal Serial Bus): Οι περισσότεροι επιτραπέζιοι 

υπολογιστές έχουν πολλές θύρες USB. Αυτές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση σχεδόν κάθε είδους 

συσκευής, συμπεριλαμβανομένου ενός ποντικιού, 

πληκτρολογίων, εκτυπωτών, ψηφιακών φωτογραφικών 

μηχανών και τάμπλετ. Συχνά εμφανίζονται στο μπροστινό και 

πίσω μέρος του υπολογιστή. 

Μονάδα οπτικού δίσκου:  Συχνά περιγράφεται ως μονάδα CD-

ROM ή DVD-ROM. Επιτρέπει την ανάγνωση των CD και DVD 

σε έναν υπολογιστή. Τα CD και  τα DVD ξεκινούν συνήθως από 

μόνα τους. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, το CD ή το DVD μπορεί να 

εκκινηθεί από τον Explorer. Ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε 

ειδικό λογισμικό για την αναπαραγωγή CD ή DVD. 
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Η παρακάτω εικόνα δείχνει τις πιο σημαντικές συνδέσεις στο πίσω μέρος ενός 

επιτραπέζιου υπολογιστή που μπορεί να χρειαστούν στην καθημερινή εργασία 

στα κέντρα ΠΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10: πίσω μέρος θήκης επιτραπέζιου υπολογιστή 

5. Περιφερειακά 

Η πιο βασική διαμόρφωση του υπολογιστή περιλαμβάνει συνήθως μια θήκη 

υπολογιστή, μια οθόνη, ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι. Εκτός από αυτά, 

πολλοί διαφορετικοί τύποι συσκευών μπορούν να συνδεθούν στις πρόσθετες 

θύρες ενός υπολογιστή. Αυτές οι πρόσθετες συσκευές ονομάζονται 

περιφερειακές. Οι ακόλουθες παράγραφοι εξηγούν τις σημαντικότερες από 

αυτές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή εργασία ενός 

κέντρου ΠΕ. 

Εκτυπωτής: ο εκτυπωτής χρησιμοποιείται για την εκτύπωση εγγράφων, 

φωτογραφιών και ο,τιδήποτε άλλο εμφανίζεται στην οθόνη σας. Υπάρχουν 

πολλοί τύποι εκτυπωτών, συμπεριλαμβανομένων εκτυπωτών inkjet, λέιζερ και 

φωτογραφιών. Όταν εργάζεστε στο κέντρο της ΠΕ, οι φωτογραφίες και τα 

κολλάζ των παιδιών μπορούν να εκτυπωθούν εύκολα και γρήγορα και τα παιδιά 

Υποδοχή ρεύματος: Συνδέει το καλώδιο τροφοδοσίας 

στον υπολογιστή. 

Είσοδος και έξοδος ήχου: σχεδόν κάθε υπολογιστής 

διαθέτει δύο ή περισσότερες θύρες ήχου, στις οποίες 

μπορείτε να συνδέσετε διάφορες συσκευές, όπως ηχεία, 

μικρόφωνα και ακουστικά. 

Θύρες USB: Για τους περισσότερους επιτραπέζιους 

υπολογιστές, οι περισσότερες θύρες USB βρίσκονται 

στο πίσω μέρος της θήκης του υπολογιστή. Γενικά, το 

ποντίκι και το πληκτρολόγιο θα πρέπει να συνδέονται 

με αυτές τις θύρες. Οι μπροστινές θύρες USB θα πρέπει 

να είναι ελεύθερες για τάμπλετ, ψηφιακές 

φωτογραφικές μηχανές και άλλες συσκευές. 

Η συμβουλή μου: Υπάρχουν πολλοί άλλοι τύποι συνδέσεων. Εάν 

ο υπολογιστής σας διαθέτει θύρες που δεν γνωρίζετε, 

συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο για περισσότερες πληροφορίες ή 

τον διαχειριστή του υπολογιστή σας. 
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μπορούν να παίρνουν μαζί τους τα αποτελέσματα των εργασιών που έχουν 

δημιουργήσει με τα μέσα. 

 

Εικόνα 11: εκτυπωτής 

Σαρωτής: Με ένα σαρωτή, μια φυσική εικόνα ή έγγραφο μπορεί να αντιγραφεί 

και να αποθηκευτεί στον υπολογιστή ως ψηφιακή εικόνα (αναγνώσιμη από 

υπολογιστή). Πολλοί σαρωτές αποτελούν μέρος μιας συσκευής τύπου «όλα σε 

ένα», η οποία μπορεί να σαρώσει και να αντιγράψει έγγραφα, αλλά είναι επίσης 

διαθέσιμοι ως ξεχωριστοί επίπεδοι σαρωτές ή χειρός. Ένας σαρωτής στο κέντρο 

ΠΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για να ψηφιοποιήσει τις 

ζωγραφισμένες στο χέρι εικόνες των παιδιών στον υπολογιστή, οι οποίες 

μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν ως ψηφιακή τεκμηρίωση ή κολλάζ. 

 

Εικόνα 12: σαρωτής 

Ηχεία και ακουστικά: τα ηχεία και τα ακουστικά είναι συσκευές εξόδου και 

αποστέλλουν πληροφορίες από τον υπολογιστή στον χρήστη. Σε αυτή την 

περίπτωση, σας επιτρέπουν να ακούτε ήχο και μουσική. Ανάλογα με το μοντέλο, 

μπορούν να συνδεθούν στη θύρα ήχου ή στη θύρα USB. Ορισμένες οθόνες έχουν 

επίσης ενσωματωμένα ηχεία. Τα τάμπλετ και τα έξυπνα τηλέφωνα διαθέτουν 

ενσωματωμένα ηχεία. Τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, 

για να παίξουν δωρεάν διαδικτυακά ραδιοφωνικά παιχνίδια ή για να ακούσουμε 

περιβαλλοντικούς ήχους και ήχους ζώων από μια διαδικτυακή βάση δεδομένων 

ήχου. 

Μικρόφωνα: ένα μικρόφωνο είναι ένας τύπος συσκευής εισόδου που λαμβάνει 

πληροφορίες από τον χρήστη. Τα μικρόφωνα καταγράφουν ήχο ή 

χρησιμοποιούνται για να μιλήσουμε με κάποιον άλλο μέσω του Διαδικτύου. 
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Πολλοί φορητοί υπολογιστές και τάμπλετ έχουν ενσωματωμένα μικρόφωνα. 

Στα κέντρα ΠΕ, ένα μικρόφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δημιουργική 

δουλειά, για παράδειγμα για την καταγραφή ειδικού ραδιοφωνικού έργου με τα 

παιδιά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να καταγράψει το επίπεδο 

γλώσσας ενός παιδιού και να το αξιολογήσετε αργότερα μαζί με τους γονείς 

του. 

Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές: Με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 

μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες και βίντεο σε ψηφιακή μορφή. Εάν 

συνδέσετε την φωτογραφική μηχανή στη θύρα USB του υπολογιστή σας, 

μπορείτε να μεταφέρετε εικόνες από την φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή 

σας. Στο κέντρο ΠΕ, για παράδειγμα, οι φωτογραφίες μπορούν να συλλεχθούν ή 

να επεξεργαστούν σε προγράμματα επεξεργασίας φωτογραφιών και στη 

συνέχεια να εκτυπωθούν. 

Τάμπλετ και έξυπνα τηλέφωνα: Σήμερα όλα τα τάμπλετ και τα έξυπνα 

τηλέφωνα είναι εξοπλισμένα με ένα καλώδιο USB, έτσι ώστε οι συσκευές να 

μπορούν να συνδεθούν στον υπολογιστή. Αυτό επιτρέπει την μεταφορά 

φωτογραφιών, βίντεο και ηχογραφήσεων για περαιτέρω επεξεργασία ή 

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. 

6. Βασικά στοιχεία λογισμικού - Λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές 

Το λειτουργικό σύστημα (OS) είναι το πιο σημαντικό λογισμικό που εκτελείται 

σε έναν υπολογιστή. Διαχειρίζεται τη μνήμη και τις διαδικασίες του υπολογιστή, 

καθώς και όλο το λογισμικό και το υλικό. Επιτρέπει επίσης την επικοινωνία με 

τον υπολογιστή. Χωρίς λειτουργικό σύστημα ένας υπολογιστής είναι άχρηστος. 

Συνήθως διάφορα προγράμματα του υπολογιστή εκτελούνται ταυτόχρονα και 

όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στην CPU, RAM, και τον σκληρό δίσκο του 

υπολογιστή. Το λειτουργικό σύστημα συντονίζει όλα αυτά για να εξασφαλίσει 

ότι κάθε πρόγραμμα παίρνει ό,τι χρειάζεται. 

Τα λειτουργικά συστήματα είναι συνήθως προεγκατεστημένα σε κάθε 

υπολογιστή. Οι περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα 

που συνοδεύει τον υπολογιστή τους, αλλά είναι δυνατή η ενημέρωση ή και η 

εναλλαγή των λειτουργικών συστημάτων. Τα τρία πιο συνηθισμένα λειτουργικά 

συστήματα για επιτραπέζιους υπολογιστές και φορητούς υπολογιστές είναι τα 

Microsoft Windows, MacOS και Linux. Για τα τάμπλετ και τα έξυπνα τηλέφωνα, 

το πιο συνηθισμένο λειτουργικό σύστημα είναι τα σύγχρονα λειτουργικά 

συστήματα Android και iOS που χρησιμοποιούν γραφικό περιβάλλον χρήστη 

(GUI). Ένα GUI επιτρέπει να κάνετε κλικ με το ποντίκι σε εικονίδια, κουμπιά και 

μενού, και όλα απεικονίζονται σαφώς στην οθόνη με ένα συνδυασμό γραφικών 

και κειμένου. 

Η διεπαφή χρήστη κάθε λειτουργικού συστήματος έχει διαφορετική εμφάνιση 

και αίσθηση, οπότε η αλλαγή σε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα μπορεί να 
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φαίνεται αρχικά άγνωστη. Ωστόσο, τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα έχουν 

σχεδιαστεί για να είναι εύχρηστα και οι περισσότερες βασικές αρχές είναι οι 

ίδιες. 

 

 

Εικόνα 13: περιβάλλοντα – λειτουργικά συστήματα 

Μια εφαρμογή (app) είναι ένας τύπος λογισμικού που επιτρέπει την εκτέλεση 

συγκεκριμένων εργασιών. Όταν μια εφαρμογή ανοίγει, τρέχει μέσα στο 

λειτουργικό σύστημα μέχρι να κλείσει. Πολλές εφαρμογές μπορούν να ανοίξουν 

ταυτόχρονα. Υπάρχουν αμέτρητες εφαρμογές ή προγράμματα για υπολογιστές. 

Ορισμένα είναι πιο εκτεταμένα (δηλ. Το Microsoft Word), ενώ άλλα μπορούν να 

κάνουν μόνο ένα ή δύο πράγματα (π.χ. ένα ρολόϊ ή μια εφαρμογή ημερολογίου). 

Οι υπολογιστές γραφείου και οι φορητοί υπολογιστές δεν είναι οι μόνες 

συσκευές που μπορούν να εκτελούν εφαρμογές ή προγράμματα. Μπορείτε 

επίσης να κάνετε λήψη εφαρμογών για κινητές συσκευές όπως τα έξυπνα 

τηλέφωνα ή τα τάμπλετ. 

 

Εικόνα 14: διάφορες εφαρμογές 

7. Χρήση υπολογιστή 

Ένας υπολογιστής είναι πολύ περισσότερο από μια άλλη συμβατική συσκευή. Ο 

πλούτος των πληροφοριών και των δυνατοτήτων που προσφέρει μπορεί να είναι 

πολύ μεγάλος, αλλά υπάρχουν πολλά που μπορούν να επιτευχθούν με έναν 

υπολογιστή και η χρήση του μπορεί να είναι μια καλή εμπειρία. Τα παρακάτω 

είναι μερικά βασικά πράγματα που μπορεί να κάνει ένας χρήστης. 
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Μαθαίνοντας ένα νέο πρόγραμμα 

Στις παρακάτω ενότητες εισάγονται νέα προγράμματα και εφαρμογές που 

υποστηρίζουν την δημιουργική εκπαίδευση στα μέσα με παιδιά και είναι πολύ 

χρήσιμες. Δεν εξηγούνται λεπτομερώς όλες, αλλά μόνο προτείνονται. 

Επομένως, είναι λογικό να ρίξετε μια ματιά στο πώς να μάθετε ένα νέο 

πρόγραμμα. 

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε όταν ανοίγετε ένα νέο πρόγραμμα 

είναι να αναζητήσετε γνωστά χαρακτηριστικά. Μπορεί να μην είναι αμέσως 

προφανές, αλλά τα περισσότερα προγράμματα υπολογιστών έχουν κοινές 

βασικές λειτουργίες - τα πράγματα που έχετε μάθει με ένα πρόγραμμα θα σας 

βοηθήσουν κατά την εκμάθηση ενός νέου. Για παράδειγμα, πολλοί συνδυασμοί 

πλήκτρων παραμένουν οι ίδιοι από ένα πρόγραμμα σε άλλο. Τα περισσότερα 

προγράμματα έχουν επίσης αρχεία και μενού επεξεργασίας και συνήθως 

βρίσκονται στην ίδια θέση: στο επάνω μέρος της οθόνης, είτε ως αναπτυσσόμενο 

μενού είτε σε γραμμή μενού. Τα αρχεία και τα μενού επεξεργασίας συνήθως 

περιέχουν παρόμοιες λειτουργίες σε κάθε πρόγραμμα. Γνωρίζοντας ότι η 

λειτουργία εκτύπωσης εμφανίζεται στο μενού αρχείων στο Microsoft Word σας 

δίνει μια πρώτη ιδέα για το πού να την αναζητήσετε σε άλλα προγράμματα. 

Όταν κάνετε αναζήτηση σε ένα νέο πρόγραμμα για ορισμένες λειτουργίες, αλλά 

δεν μπορείτε να τις βρείτε, μπορεί να βοηθήσει αν κάνετε αναζήτηση 

κρυμμένων γραμμών μενού. Πολλά προγράμματα έχουν γραμμές εργαλείων, 

πλευρικές γραμμές ή πλαίσια που μπορούν να κρυφτούν ή να γίνουν ορατά και 

είναι συχνά κρυμμένα από προεπιλογή κατά την εκκίνηση του προγράμματος. 

Εάν το πρόγραμμα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί περιέχει πολλά άγνωστα 

στοιχεία ή εάν υπάρχει μια λειτουργία που σας είναι άγνωστη, παραμείνετε 

ήρεμοι. Υπάρχουν ακόμα μερικά απλά πράγματα να κάνετε για να 

εξοικειωθείτε με ένα πρόγραμμα. 

Οι εταιρείες λογισμικού γνωρίζουν ότι οι περισσότεροι χρήστες θα έχουν 

ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προγραμμάτων τους, κι έτσι 

περιλαμβάνουν ενσωματωμένες λειτουργίες βοήθειας. Κανονικά είναι δυνατή η 

πρόσβαση στην λειτουργία βοήθειας ενός προγράμματος κάνοντας κλικ σε ένα 

μενού βοήθειας (μερικές φορές αναπαριστάται με ένα σύμβολο ερωτηματικού) 

Η συμβουλή μου: Ακόμη και αν αλλάζετε από έναν 

υπολογιστή σε ένα Mac ή το αντίστροφο, οι συνδυασμοί 

πλήκτρων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ίδιοι. Απλά 

αντικαταστήστε το κλειδί εντολών σε ένα Mac με το πλήκτρο 

Ctrl σε έναν υπολογιστή. Για παράδειγμα, ο συνδυασμός 

πλήκτρων για την λειτουργία Cut είναι Ctrl + X σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και Command + X σε Mac. 
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στο επάνω μέρος της οθόνης. Παρέχει οδηγίες σχετικά με το πώς να 

προχωρήσετε, συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων και απαντήσεις σε 

συνήθεις ερωτήσεις. Ορισμένες λειτουργίες βοήθειας περιλαμβάνουν ακόμη 

συνδέσεις με χώρους συζητήσεων βοήθειας σε απ’ ευθείας σύνδεση όπου οι 

χρήστες μπορούν να δημοσιεύουν απαντήσεις στις ερωτήσεις μεταξύ τους. 

 

 

Εικόνα 15: λειτουργία βοήθειας  

Κατεβάζοντας αρχεία στον υπολογιστή 

Στις ακόλουθες ενότητες και επίσης στις πρακτικές οδηγίες θα αναφερθεί ξανά 

και ξανά ότι φωτογραφίες, βίντεο ή άλλα αρχεία μπορούν να φορτωθούν από 

ένα μέσο, π.χ. από ένα τάμπλετ σε έναν υπολογιστή. Πώς λειτουργεί αυτό 

εξηγείται παρακάτω. 

Το πρώτο βήμα είναι να συνδέσετε την συσκευή του μέσου στο οποίο 

αποθηκεύονται τα αρχεία (π.χ. ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, τάμπλετ ή 

έξυπνο τηλέφωνο) στον υπολογιστή. Ο ευκολότερος τρόπος είναι να συνδέσετε 

την συσκευή στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 16: καλώδιο USB (αριστερά) και θύρα USB (δεξιά) 

Για το λειτουργικό σύστημα των Windows, η συσκευή πρέπει να εμφανίζεται 

κάτω από το πεδίο «Υπολογιστής»/«Ο Υπολογιστής μου» ή στην ενότητα 
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«Συσκευές και μονάδες δίσκου». Για να μεταβείτε στον κατάλογο της 

επιλεγμένης συσκευής, κάντε διπλό κλικ στην εμφανιζόμενη συσκευή στην 

οθόνη. Είναι πιθανόν η συσκευή (συχνά το έξυπνο τηλέφωνο ή το τάμπλετ που 

προστατεύονται με PIN) να πρέπει πρώτα να ξεκλειδωθεί. Για νεότερα τάμπλετ 

και έξυπνα τηλέφωνα (με το λειτουργικό σύστημα Android), στην οθόνη της 

συσκευής εμφανίζεται ένα μήνυμα «Η συσκευή φορτίζεται μέσω USB». Κάντε 

κλικ για περισσότερες επιλογές. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο χρήσης 

της συσκευής μέσω USB. Επιλέγοντας «Μεταφορά αρχείων», είναι δυνατή η 

πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα της συσκευής. 

 

Εικόνα 17: πρόσβαση και μεταφορά δεδομένων 

Στη συνέχεια πρέπει να επιλεγεί ο κατάλληλος φάκελος. Σε αυτή την 

περίπτωση τα αρχεία φωτογραφιών θα πρέπει να μεταφερθούν από ένα έξυπνο 

τηλέφωνο στον υπολογιστή. Στον κατάλογο της συσκευής υπάρχουν πολλοί 

φάκελοι στον υπολογιστή. Οι φωτογραφίες βρίσκονται στο φάκελο DCIM 

(=ψηφιακή φωτογραφική μηχανή), ο οποίος ανοίγει με διπλό κλικ. 
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Εικόνα 18: πώς να μεταφέρετε φωτογραφίες 

Τώρα οι φωτογραφίες μπορούν να αντιγραφούν από την μνήμη της συσκευής 

στον υπολογιστή. Για να το κάνετε, επιλέξετε όλες τις φωτογραφίες που θέλετε 

να αντιγραφούν. Ένας τρόπος είναι να επιλέξετε όλες τις φωτογραφίες 

κάνοντας ένα «πλαίσιο» με το ποντίκι γύρω από όλες τις φωτογραφίες. Τώρα οι 

φωτογραφίες μπορούν να αντιγραφούν με το δεξί κουμπί του ποντικιού στον 

επιθυμητό φάκελο του υπολογιστή. Κάνοντας δεξί κλικ στον δείκτη, ανοίγει ένα 

μικρό παράθυρο. Τώρα πατώντας με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο 

πεδίο «Αντιγραφή» είναι δυνατή η αντιγραφή. Στη συνέχεια, μπορεί να ανοίξει ο 

φάκελος στον οποίο πρόκειται να αντιγραφούν τα αρχεία φωτογραφιών. Στον 

φάκελο που θέλετε, κάνετε ξανά κλικ με το δεξί κουμπί του ποντικιού και στη 

συνέχεια επιλέξετε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού την επιλογή 

«επικόλληση». Τώρα τα αρχεία μεταφέρονται στον υπολογιστή. Ανάλογα με το 

μέγεθος των αρχείων και τον αριθμό των αρχείων που έχουν επιλεγεί, αυτό 

μπορεί να διαρκέσει λίγη ώρα. Σε αυτήν την περίπτωση, ανοίγει μια γραμμή 

φόρτωσης που εμφανίζει την πρόοδο της μεταφοράς. 

Αυτός ο τρόπος μεταφοράς αρχείων από μια συσκευή μέσων σε έναν 

υπολογιστή με Windows είναι μόνο ένας από τους πολλούς. Η αντιγραφή και 

επικόλληση μπορεί επίσης να γίνει χρησιμοποιώντας «σύρετε και αποθέσετε» ή 

συνδυασμούς πλήκτρων. Με άλλα λειτουργικά συστήματα στον υπολογιστή 
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(π.χ. macOS) ή την συσκευή μέσων (π.χ. iOS) τα πράγματα μπορεί να ποικίλλουν 

λίγο. 

8. Χρήση του Διαδικτύου 

Το Διαδίκτυο είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο δισεκατομμυρίων υπολογιστών και 

άλλων ηλεκτρονικών συσκευών. Με το Διαδίκτυο είναι δυνατή η πρόσβαση σε 

όλες σχεδόν τις διαθέσιμες πληροφορίες, η επικοινωνία με όλους τους άλλους 

υπολογιστές στον κόσμο και πολλά άλλα. Μπορεί όλα να γίνουν στον οικιακό 

υπολογιστή. Μια συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο πριν να 

είναι προσβάσιμη. Όταν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε το Διαδίκτυο στα 

κέντρα ΠΕ, είναι συνήθως απαραίτητο να αγοράσετε μια σύνδεση στο Διαδίκτυο 

από έναν πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που πιθανόν να είναι μια εταιρεία 

τηλεφωνίας ή καλωδιακής τηλεόρασης. Άλλες συσκευές συνήθως συνδέονται 

μέσω συνδέσεων Wi-Fi ή μέσω κινητού Διαδικτύου. 

Οι περισσότερες πληροφορίες στο Διαδίκτυο μπορούν να βρεθούν σε 

ιστοτόπους. Μόλις συνδεθεί στο Διαδίκτυο, ένα πρόγραμμα που ονομάζεται 

πρόγραμμα περιήγησης στο Web μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση 

σε ιστοτόπους (τα πιο δημοφιλή είναι: Google Chrome, Firefox, Safari,  Microsoft 

Edge και Opera). 

Ο ιστότοπος είναι μια συλλογή σχετικών κειμένων, εικόνων και άλλων πόρων. 

Οι ιστότοποι μπορούν να μοιάζουν με άλλες μορφές μέσων όπως τα άρθρα 

εφημερίδων ή τα τηλεοπτικά προγράμματα ή μπορούν να αλληλεπιδράσουν με 

τρόπο μοναδικό για τους υπολογιστές. Ο σκοπός μιας ιστοσελίδας μπορεί να 

είναι σχεδόν ο,τιδήποτε: πλατφόρμα ειδήσεων, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, 

διαφήμιση, χώρος συζητήσεων για ανταλλαγή εικόνων ή μια εκπαιδευτική 

ιστοσελίδα. 

 

Εικόνα 19: πρόγραμμα περιήγησης στον παγκόσμιο ιστό 

Ένα πρόγραμμα περιήγησης στον παγκόσμιο ιστό επιτρέπει στους χρήστες 

να συνδεθούν και να δουν ιστοτόπους. Το ίδιο το πρόγραμμα περιήγησης δεν 

είναι το Διαδίκτυο, αλλά εμφανίζει σελίδες στο Διαδίκτυο. Κάθε ιστοσελίδα έχει 

μια μοναδική διεύθυνση. Εισάγοντας αυτή την διεύθυνση στο πρόγραμμα 

περιήγησης, είναι δυνατή η σύνδεση με αυτόν τον ιστότοπο και το πρόγραμμα 

περιήγησης στον παγκόσμιο ιστό θα την εμφανίσει. Οι ιστότοποι έχουν συχνά 

συνδέσμους με άλλους ιστοτόπους που ονομάζονται υπερσυνδέσεις. Αυτές είναι 
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συχνά μέρος του κειμένου στην ιστοσελίδα. Είναι συνήθως χρωματισμένες 

μπλε, και μερικές φορές είναι υπογραμμισμένες ή με πιο έντονη γραφή. Όταν 

κάνετε κλικ στο κείμενο, το πρόγραμμα περιήγησης φορτώνει μια άλλη σελίδα. 

Οι συντάκτες ιστοσελίδων χρησιμοποιούν υπερσυνδέσμους για την σύνδεση 

σχετικών σελίδων. Αυτό το δίκτυο συνδέσμων είναι ένα από τα πιο μοναδικά 

χαρακτηριστικά του Διαδικτύου και ονομάζεται World Wide Web (WWW), 

κοινώς γνωστό ως The Web. Κάθε τοποθεσία Web έχει μια μοναδική διεύθυνση 

που ονομάζεται Uniform Resource Locator (URL). Η διεύθυνση URL αλλάζει όταν 

κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο και το πρόγραμμα περιήγησης φορτώνει μια νέα 

σελίδα. Η εισαγωγή μιας διεύθυνσης URL στη γραμμή διευθύνσεων του 

προγράμματος περιήγησης επιτρέπει στο πρόγραμμα περιήγησης να φορτώσει 

την σελίδα που σχετίζεται με αυτήν τη διεύθυνση URL. Είναι σαν μια διεύθυνση 

στο δρόμο που λέει στο πρόγραμμα περιήγησης πού να πάει στο Διαδίκτυο. 

 

 

Ένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά του Διαδικτύου είναι η δυνατότητα 

επικοινωνίας σχεδόν αμέσως με οποιονδήποτε στον κόσμο. Το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο είναι ένας από τους παλαιότερους και πιο παγκόσμιους τρόπους 

επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών στο Διαδίκτυο και δισεκατομμύρια 

άνθρωποι το χρησιμοποιούν. Τα κοινωνικά δίκτυα επιτρέπουν στους πολίτες να 

συνδέονται με πολλούς τρόπους και να δημιουργούν κοινότητες σε απ’ ευθείας 

σύνδεση. Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που μπορούν να γίνουν στο 

Διαδίκτυο. Υπάρχουν χιλιάδες τρόποι να είστε ενημερωμένοι ή να ψωνίζετε 

ηλεκτρονικά. Είναι δυνατή η πληρωμή λογαριασμών, η διαχείριση τραπεζικών 

λογαριασμών, η γνωριμία με νέα άτομα, η παρακολούθηση τηλεόρασης ή η 

εκμάθηση νέων δεξιοτήτων. Σχεδόν όλα μπορείτε να τα μάθετε ή να τα κάνετε 

διαδικτυακά σήμερα. 

 

Η συμβουλή μου: Αν ψάχνετε για ορισμένες πληροφορίες στο 

Διαδίκτυο, μια μηχανή αναζήτησης μπορεί να σας βοηθήσει. Η 

μηχανή αναζήτησης είναι μια εξειδικευμένη ιστοσελίδα που έχει 

σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να βρείτε άλλους διαδικτυακούς 

τόπους. Όταν πληκτρολογείτε λέξεις-κλειδιά ή έναν όρο σε μια 

μηχανή αναζήτησης, θα δείτε μια λίστα ιστοτόπων που 

σχετίζονται με τις λέξεις-κλειδιά. Η πιο δημοφιλής μηχανή 

αναζήτησης είναι η Google, ακολουθούμενη από Bing, Yahoo και 

Baidu. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μηχανές 

αναζήτησης για να βρείτε πολλά υλικά για την καθημερινή 

εργασία σας στο κέντρο ΠΕ. Απλά δοκιμάστε το.  
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9. Παράρτημα - Τάμπλετ στην Προσχολική Εκπαίδευση 

Συνιστάται η αγορά τάμπλετ για τους μαθητές του νηπιαγωγείου. Το τάμπλετ 

είναι μια πολύ-λειτουργική συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

λήψη φωτογραφιών και βίντεο. Έχει επίσης ενσωματωμένο μικρόφωνο για 

ηχογραφήσεις, για παράδειγμα, για να παράγει τα δικά σας ραδιοφωνικά έργα 

και παρέχει άλλες δημιουργικές εφαρμογές και εργαλεία. Μια συσκευή είναι 

αρκετή για μια μικρή τάξη παιδιών. Για τάξεις με περισσότερα παιδιά, όμως, θα 

ήταν απαραίτητο να αγοράσετε αρκετές συσκευές. 

Το τάμπλετ είναι ένα παιδικό παιχνίδι για να το χρησιμοποιούν. Σβήνουν, 

δακτυλογραφούν και μεγεθύνουν, και ακόμη και τα παιδιά δύο ετών μπορούν 

να το χρησιμοποιούν. Τα παιδιά συχνά γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν ένα 

τάμπλετ από το σπίτι. 

Εκτός από τα επιχειρήματα υπέρ μιας συσκευής που τα περιέχει όλα και της 

εύκολης λειτουργίας, υπάρχουν και άλλες πτυχές που υποστηρίζουν την αγορά 

τάμπλετ στα κέντρα ΠΕ. Οι συσκευές είναι εξοικονόμηση χώρου, ελαφριές, 

εύχρηστες και ευέλικτες. Τα πλεονεκτήματα για την εκπαίδευση στα μέσα στην 

ΠΕ είναι η χαμηλή ευαισθησία στα ελαττώματα, η σχετικά υψηλή ευρωστία των 

συσκευών και η διάρκεια ζωής των μπαταριών έως και 18 ώρες. Για iPad και 

μερικά τάμπλετ Android υπάρχουν και περιπτώσεις φιλικές προς το παιδί που 

είναι κατασκευασμένα από στερεό αφρό και είναι εξοπλισμένα με λαβές και 

επομένως είναι πολύ εύκολο να τα χειριστούν τα μικρά παιδιά. 

Μια βασική στάση όσον αφορά στην αντιμετώπιση του τάμπλετ στην ΠΕ θα 

πρέπει να είναι ότι οι συσκευές αντιπροσωπεύουν μια συμπληρωματική 

προσφορά η οποία δεν αντικαθιστά άλλα κεντρικά παιδαγωγικά στοιχεία, αλλά 

τα βελτιώνει και τα συμπληρώνει. Για παράδειγμα, στο παρελθόν 

χρησιμοποιήθηκε ένα βιβλίο φωτογραφιών για την προετοιμασία στην 

αναζήτηση των δασών, τώρα χρησιμοποιείται μια αντίστοιχη εφαρμογή ή 

αναζήτηση Google. Μπορούν φυσικά να πάρουν μαζί τους το τάμπλετ στο δάσος 

έτσι ώστε τα φυτά, τα ζώα και τα ίχνη των ζώων να φωτογραφηθούν και να 

ακουστούν οι ήχοι της φύσης.  

Η συμβουλή μου: Μαζί με τα παιδιά, ορίστε κανόνες 

συμπεριφοράς για το πώς και πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται 

τα τάμπλετ, όπως κάνετε όταν αγοράζετε άλλα πράγματα στο 

κέντρο της ΠΕ. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν έγκυρες άδειες για 

τις νέες αγορές σας. 
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Όταν το τάμπλετ χρησιμοποιείται ως σκόπιμο εργαλείο στην καθημερινή 

παιδαγωγική εργασία, δημιουργούνται πολλές δημιουργικές δυνατότητες για να 

συμπληρώσετε το παιδαγωγικό σας έργο. Κατά την έρευνα και την 

αναπαραγωγή με το τάμπλετ, υποκινείται η επικοινωνία σχετικά με τα 

περιεχόμενα. Τα παιδιά βοηθούν το ένα το άλλο για να τελειοποιήσουν τις 

εργασίες τους και να κατανοήσουν τις συνδέσεις. 

 

Η συμβουλή μου: Μαζί με τα παιδιά, μπορείτε να φτιάξετε παζλ εικόνας και 

ήχου, φωτεινούς πίνακες ζωγραφικής, κολλάζ φωτογραφιών και ιστορίες, 

κινούμενα σχέδια, ραδιοφωνικά έργα και πολλά άλλα με ένα τάμπλετ. 

Το τάμπλετ προσφέρει πολυάριθμες παιδαγωγικές δυνατότητες στην ΠΕ. Η 

επιτυχία του στην καθημερινή χρήση της ΠΕ εξαρτάται κυρίως από τις 

παιδαγωγικές ικανότητες των εκπαιδευτικών της ΠΕ και την τεχνογνωσία 

τους στα μέσα. Απλά δοκιμάστε το. Ο τρόπος με τον οποίο το τάμπλετ μπορεί 

να ενσωματωθεί δημιουργικά και ενεργά στην καθημερινή παιδαγωγική 

πρακτική φαίνεται στα πρακτικά μας παραδείγματα. 
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3η Ενότητα - Παρατηρήσεις για τον κόσμο της πρώϊμης 

παιδικής ηλικίας 

Τα (ψηφιακά) μέσα είναι πολύ συναφή με τα συμφέροντα των μικρότερων 

παιδιών. Ακόμα και τα πιο μικρά παιδιά παίζουν σε τάμπλετ ή έξυπνα τηλέφωνα 

και απολαμβάνουν τους αστείες ήχους και τις κινούμενες εικόνες. Για τα παιδιά 

ηλικίας μεταξύ τριών και έξι ετών, τα μέσα αντιμετωπίζονται σαν αφηγητές 

ιστοριών ή παιχνίδια. Τα παιδιά συνήθως δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν και 

να προβλέψουν τον αντίκτυπο και τις συνέπειες της χρήσης των μέσων. 

Επομένως, είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί το θέμα των μέσων στην ΠΕ 

προκειμένου να εισαχθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας σε μια ικανή και 

κριτική προσέγγιση στα μέσα σε νεαρή ηλικία. 

Αυτή η ενότητα παρέχει μια βάση για αυτό. Ασχολείται με τον κόσμο των μέσων 

των παιδιών 3-6 ετών και τονίζει τα διάφορα είδη μέσων και την αντίληψη τους. 

Συζητούνται επίσης τα χαρακτηριστικά των προσφορών μέσων που είναι 

κατάλληλα για παιδιά καθώς και οι εμπειρίες των μέσων. 

Όσον αφορά στον γραμματισμό στα μέσα των παιδιών της προσχολικής ηλικίας, 

είναι καλή ιδέα να ασχοληθείτε με τον κόσμο των μέσων των παιδιών. 

Υπάρχουν πολλά σημεία επαφής για να συζητηθούν σημαντικές πτυχές του 

γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας. Αυτό περιλαμβάνει ότι τα παιδιά 

μπορούν να επιλέξουν ανεξάρτητα τα μέσα και το περιεχόμενο τους (βάσει 

προεπιλογής), να μάθουν να επεξεργάζονται τις εμπειρίες των μέσων 

προφορικά και συναισθηματικά, να μάθουν να σκέφτονται και να κατανοούν το 

περιεχόμενο των μέσων, την χρήση των μέσων, να γνωρίζουν τις πρώτες 

συσκευές μέσων καθώς και την χρήση και λειτουργία τους και να γνωρίζουν τα 

τεχνικά βασικά στοιχεία των μέσων. 

Στα κέντρα ΠΕ, τα παιδιά μπορούν να εισαχθούν στο θέμα της παιδείας των 

μέσων με τρόπο παιγνιδιάρικο. Η πραγματικότητα της ζωής και η φυσική 

περιέργεια προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για την αντιμετώπιση των μέσων και 

του περιεχομένου τους στην καθημερινή ζωή. Με αυτόν τον τρόπο, η βάση για 

έναν ικανό και κρίσιμο χειρισμό των μέσων μπορεί να τεθεί σε νεαρή ηλικία. 

Οι επιχειρηματολογίες σχετικά με την επιρροή των μέσων στα παιδιά και την 

καθημερινή τους ζωή είναι εξ’ ίσου περιεκτικές καθώς και ποικίλλες. Ωστόσο, η 

αυξανόμενη ύπαρξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην καθημερινή ζωή των 

παιδιών είναι αδιαμφισβήτητη. Αυτή η καθημερινή παρουσία συχνά 

περιγράφεται από τον όρο Τα Μέσα στην Παιδική Ηλικία. 

Κάθε μέρα, τα παιδιά δοκιμάζουν μια πληθώρα μέσων: την συνεχή θέα του 

έξυπνου κινητού ενός ενήλικα, την ανάγνωση της εφημερίδας το πρωϊ, την 

ακρόαση στο ραδιόφωνο κατά την διάρκεια του δείπνου ή την παρακολούθηση 

τηλεοπτικών ειδήσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτά τα μέσα δεν τους 
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απευθύνονται άμεσα, αλλά χρησιμοποιούνται από άλλους κατά την παρουσία 

τους. Παρακολουθούν μόνο τον πραγματικό χρήστη. Ωστόσο, υπάρχει ήδη ένα 

ευρύ φάσμα μέσων ενημέρωσης ακόμη και για τους μικρότερους. Τα βιβλία, τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα πολυμέσα ήχου, τα βίντεο, οι ταινίες, οι εφαρμογές και 

οι ιστότοποι έχουν από καιρό απευθυνθεί στην ομάδα στόχου των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το φάσμα μέσων 

ενημέρωσης είναι μια μεγάλη πηγή ενθουσιασμού για τα παιδιά. 

Είναι γεγονός ότι τα ΜΜΕ συχνά διαμορφώνουν την καθημερινή ζωή στην 

οικογένεια. Η ανάγνωση της εφημερίδας και η ακρόαση του ραδιοφώνου το πρωί 

ή η παρακολούθηση των ειδήσεων το βράδυ είναι μέρος της καθημερινής 

ρουτίνας στην οικογένεια. Ποια μέσα μαζικής ενημέρωσης χρησιμοποιούν και 

γνωρίζουν τα παιδιά, ποιο περιεχόμενο τα ενδιαφέρει και πόσο χρόνο ξοδεύουν 

σε αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συνήθειες χρήσης στις οικογένειές 

τους. Οι γονείς και τα αδέλφια τους αποτελούν σημαντικά πρότυπα για τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας, και τους ακολουθούν στις εκτιμήσεις των μέσων 

ενημέρωσης και της συμπεριφοράς τους. 

Ωστόσο, τα μέλη της οικογένειας δεν επηρεάζουν την χρήση των μέσων 

ενημέρωσης των παιδιών μόνο μέσω της χρήσης τους. Στην περίπτωση των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας, διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο η συνεχής 

και ενεργός υποστήριξη των παιδιών στην χρήση των μέσων ενημέρωσης από 

τους εκπαιδευτικούς της ΠΕ και τους γονείς. Οι γονείς και οι επαγγελματίες της 

προσχολικής εκπαίδευσης, για παράδειγμα, προστατεύουν τα παιδιά από το 

ακατάλληλο για την ηλικία τους περιεχόμενο επιλέγοντας τα κατάλληλα μέσα. 

Με άλλα λόγια, υποστηρίζουν τα παιδιά στην κατανόηση των μέσων 

ενημέρωσης, την συνειδητή χρήση τους και τον έλεγχο της χρήσης των μέσων. 

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας χρειάζονται βοήθεια από τους γονείς και το 

παιδαγωγικό προσωπικό για να αντιμετωπίσουν (συντριπτικές) εμπειρίες των 

μέσων ενημέρωσης και να αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές επεξεργασίας. 

Είναι σημαντικό οι ενήλικες να γνωρίζουν ποιο περιεχόμενο μπορεί να 

συντρίψει τα παιδιά, γιατί μπορεί να τα ενοχλήσει ή να τα τρομάξει, για 

παράδειγμα, και ποιες μέθοδοι είναι χρήσιμες για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών εμπειριών από τα μέσα ενημέρωσης. Το να είναι κανείς μαζί με τα 

παιδιά όταν χρησιμοποιούν τα μέσα σημαίνει επίσης να τα βοηθάει να γίνουν 

ανεξάρτητα. Ειδικότερα, η στενή παρακολούθηση των παιδιών δημιουργεί ένα 

προστατευμένο περιβάλλον για να αποκτήσουν τις δικές τους εμπειρίες. 

Η καθημερινή παρουσία των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης και η 

κατάλληλη ενασχόληση με αυτά γίνεται ολοένα και περισσότερο θέμα στην ΠΕ. 

Μπορεί να ανταμείψει το παιδαγωγικό έργο στην ΠΕ να συμπεριλάβει μια τόσο 

σημαντική πτυχή του κόσμου του παιδιού. Επιπλέον, οι επαγγελματίες της ΠΕ 

χρησιμοποιούν ήδη όλα τα μέσα για την καθημερινή τους εργασία, είτε 
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πρόκειται για βιβλία, CD, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ή ειδικά λογισμικά 

εκμάθησης για παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ΠΕ προσφέρουν σημαντική υποστήριξη τόσο στα 

παιδιά όσο και στους γονείς με την μορφή της εκπαίδευσης στα μέσα. Οι 

επαγγελματίες της ΠΕ μπορούν, για παράδειγμα, να συμβουλεύουν τους γονείς 

σχετικά με τις ερωτήσεις και τις δυσκολίες στην καθημερινή ζωή με τα μέσα 

επικοινωνίας και μαζικής ενημέρωσης ή να τους βοηθούν στην αξιολόγηση των 

προσφορών των μέσων μαζικής ενημέρωσης καθώς και στην ανάπτυξη  και την 

κατάλληλη για την ηλικία χρήση αυτών των μέσων. Οι εκπαιδευτικοί της ΠΕ 

μπορούν να εξοικειώσουν τα παιδιά με το θέμα των μέσων κατά τρόπο 

παιχνιδιάρικο και κατάλληλο για την ηλικία τους και να τα συνοδεύουν 

συστηματικά στην επεξεργασία των (αρνητικών) εμπειριών τους από τα μέσα. 

Για την υποστήριξη των παιδιών στην χρήση των μέσων ενημέρωσης, οι 

εκπαιδευτικοί του τομέα της ΠΕ μπορούν να συνεισφέρουν με την εμπειρία τους, 

ώστε να λαμβάνονται επίσης υπ’ όψιν, για παράδειγμα, σημαντικά 

επιστημονικά ευρήματα και αναπτυξιακές ψυχολογικές πτυχές. Με τον τρόπο 

αυτό, τα κέντρα ΠΕ διευρύνουν και συμπληρώνουν την στήριξη των γονέων με 

το έργο τους και ενισχύουν τον γραμματισμό των παιδιών στα μέσα σε πρώϊμη 

ηλικία. 

Αυτή η ενότητα παρέχει ιδέες για το πώς μπορεί κανείς να συμπεριλάβει το 

θέμα Ο Κόσμος των Μέσων για τα Παιδιά στην προσχολική εκπαίδευση. Θα 

λάβετε σημαντικές πληροφορίες για την καθημερινή παιδαγωγική πρακτική 

των μέσων και μια επισκόπηση των πιθανών χώρων για εκπαιδευτικές 

συνεργασίες με γονείς σχετικά με την χρήση των μέσων. 

1. Μέσα για παιδιά ηλικίας τριών έως έξι ετών 

Με τα χρόνια, τα παιδιά έχουν σταδιακά πρόσβαση σε όλο το σύνολο των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης. Για παράδειγμα, τα διαθέσιμα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

επηρεάζουν ποια μέσα χρησιμοποιεί ένα παιδί ηλικίας 3-6 ετών, πόσο συχνά, για 

πόσο χρόνο και με ποιο τρόπο. Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη χρήση των μέσων 

εξατομικεύεται για κάθε παιδί. Με βάση το γεγονός αυτό, έχουν 

πραγματοποιηθεί μελέτες που παρέχουν χρήσιμες και σημαντικές ιδέες για τον 

εντοπισμό των τάσεων και την κατανόηση της τρέχουσας συμπεριφοράς των 

παιδιών αυτής της ηλικιακής ομάδας ως προς τα μέσα. 

Για αυτή την συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, λίγα αποτελέσματα σχετικά με τις 

εμπειρίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης και την έκταση της χρήσης μέσων 

είναι διαθέσιμα μέχρι σήμερα. Ωστόσο, οι διαθέσιμες μελέτες δείχνουν πώς 

αναπτύσσεται η χρήση των μέσων ενημέρωσης μεταξύ των παιδιών ηλικίας 

μεταξύ τριών και έξι ετών και ποιοι παράγοντες παίζουν ρόλο στην εξέλιξη 

αυτή. 
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Η πλειοψηφία των οικογενειών με παιδιά ηλικίας από τριών έως έξι ετών στην 

Ελλάδα είναι εξοπλισμένα με μια μεγάλη ποικιλία μέσων. Τα μέσα ενημέρωσης 

είναι παντού στα νοικοκυριά, παρ’ όλο που τα περισσότερα παιδιά αυτής της 

ηλικίας δεν έχουν ακόμα τις δικές τους συσκευές πολυμέσων. Τα περισσότερα 

ελληνικά νοικοκυριά έχουν τουλάχιστον μία τηλεοπτική συσκευή και σε μεγάλο 

ποσοστό διαθέτουν υπολογιστή ή φορητό υπολογιστή, ραδιόφωνο, κινητό 

τηλέφωνο και έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Στην συντριπτική πλειοψηφία 

τους οι οικογένειες διαθέτουν ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, συσκευές 

αναπαραγωγής DVD και CD. 

Εάν τα παιδιά τριών έως έξι ετών έχουν τα δικά τους μέσα, τότε αυτά είναι 

κυρίως βιβλία και συσκευές αναπαραγωγής MP3 ή CD. Με την έναρξη του 

σχολείου τα παιδιά έχουν ολοένα και περισσότερα δικά τους κινητά τηλέφωνα ή 

έξυπνα τηλέφωνα, υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές ή τηλεοράσεις. Ωστόσο, 

τα νεώτερα παιδιά συχνά έχουν πρόσβαση στα διάφορα μέσα ενημέρωσης του 

νοικοκυριού μέσω άλλων μελών της οικογένειας και τα χρησιμοποιούν μαζί. Ο 

συνδυασμός της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης στα μέσα επικοινωνίας έχει 

σημαντικό αντίκτυπο στις προτιμήσεις των παιδιών και στη συχνότητα χρήσης 

τους. 

Η παρακολούθηση τηλεόρασης και η ανάγνωση βιβλίων βρίσκονται στην 

κορυφή της λίστας των πιο δημοφιλών και πιο συχνά χρησιμοποιούμενων 

μέσων από παιδιά ηλικίας μεταξύ τριών και έξι ετών. Ta ραδιοφωνικά έργα, τα 

ακουστικά βιβλία, τα βίντεο, τα DVD και τα παιχνίδια για υπολογιστές σαφώς 

ακολουθούν μετά από αυτά. 

Πάνω από το 60% των παιδιών 3-6 ετών έχουν ήδη ένα αγαπημένο τηλεοπτικό 

κανάλι. Τα πιο δημοφιλή είναι τα παιδικά κανάλια Baby Junior και Disney Junior, 

ακολουθούμενα από το κανάλι Nickelodeon. Τα παιδιά αυτής της ηλικιακής 

ομάδας έχουν συχνά μια αγαπημένη εκπομπή. Οι προτιμήσεις τους διαφέρουν 

τόσο πολύ όσο τα ενδιαφέροντά τους σε άλλους τομείς. Οι πιο δημοφιλείς 

τηλεοπτικές εκπομπές των παιδιών είναι το «Ουράνιο Τόξο» και η 

«Εκπαιδευτική Τηλεόραση». 

Κατά μέσον όρο, τα παιδιά 3-6 ετών παρακολουθούν τηλεόραση για περίπου 

τρία τέταρτα της ώρας την ημέρα και περνούν μισή ώρα με βιβλία. Η σημασία 

των υπολογιστών και των διαδικτυακών παιχνιδιών εξακολουθεί να είναι 

αρκετά χαμηλή μεταξύ των παιδιών αυτής της ηλικιακής ομάδας. Πάνω από το 

55% των παιδιών ακούν ακουστικά βιβλία ή ραδιοφωνικά δρώμενα από μόνα τους. 

Άλλα μέσα, ωστόσο, τα μοιράζονται κυρίως με άλλα μέλη της οικογένειας, 

δηλαδή τα παιδιά διαβάζουν βιβλία και παρακολουθούν τηλεόραση κυρίως με 

τους γονείς ή τα αδέλφια τους. 

 



 

KIT@_ERASMUS+ 
 

60 Διαδραστικό Εγχειρίδιο για τον Γραμματισμό στα Μέσα στην Προσχολική Εκπαίδευση 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι τα χόμπι των παιδιών ηλικίας 3-6 ετών 

είναι πολύπλευρα και ότι η σχέση μεταξύ των μέσων ενημέρωσης και των 

ενδιαφερόντων που σχετίζονται με τα μέσα είναι καλά ισορροπημένη. Τα παιδιά 

αυτής της ηλικιακής ομάδας προτιμούν να ασχολούνται με βιβλία ή απλώς να 

παίζουν. Πριν παρακολουθήσουν DVD ή βίντεο, προτιμούν να σχεδιάζουν, να 

ζωγραφίζουν και να κάνουν χειροτεχνήματα. Για τα παιδιά ηλικίας τεσσάρων 

έως έξι ετών, οι συναντήσεις με φίλους είναι εξ’ ίσου σημαντικές με τους 

τηλεοπτικούς σταθμούς. Τα παιδιά απολαμβάνουν επίσης ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων αναψυχής: ακρόαση μουσικής ή ραδιοφώνου, αθλήματα, 

μουσική, παιχνίδια στον υπολογιστή, κινηματογράφο ή ακρόαση ραδιοφωνικών 

παιχνιδιών. 

Σήμερα, τα (ψηφιακά) μέσα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής 

ζωής των παιδιών και αποτελούν σημαντικούς συντρόφους στην πορεία προς 

την ενηλικίωση, καθώς μπορούν, για παράδειγμα, να τα υποστηρίξουν για την 

αντιμετώπιση σημαντικών αναπτυξιακών θεμάτων, όπως η γλώσσα, οι 

κοινωνικοί κανόνες και η αναγνώριση των φύλων. Τα μέσα έχουν διαφορετικές 

λειτουργίες ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα. 

Τα παιδιά ηλικίας μεταξύ τριών και έξι αντιλαμβάνονται τα μέσα ενημέρωσης 

ως αντικείμενα. Είναι απασχολημένα να κατανοούν τον πραγματικό κόσμο και, 

υπό αυτή την έννοια, εξερευνούν το περιβάλλον τους με περιέργεια και θέλουν 

να ανακαλύψουν τα μέσα ως αντικείμενα. 

Όσον αφορά στη χρήση των μέσων σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, οι ιστορίες 

διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο. Οι ιστορίες μεταδίδουν γνώση, εμπειρίες και 

συναισθήματα. Το οπτικοακουστικό περιεχόμενο τηλεοπτικών σειρών ή ταινιών 

είναι επίσης συναρπαστικό όπως τα βιβλία ανάγνωσης και τα ακουστικά 

παιχνίδια. 

Τα μέσα χρησιμοποιούνται ως πηγή προσανατολισμού για παιδιά ηλικίας μεταξύ 

τριών και έξι ετών. Στα μέσα ενημέρωσης, τα παιδιά βρίσκουν πολλά 

διαφορετικά, μερικές φορές αμφισβητήσιμα, πρότυπα ρόλων. Ο σχηματισμός 

αξιών επηρεάζεται επίσης από τα μέσα ενημέρωσης. Από μικρή ηλικία, τα 

παιδιά δοκιμάζουν τα πρότυπα συμπεριφοράς που έχουν βιώσει μέσω των 

μέσων ενημέρωσης και επαναλαμβάνουν το περιεχόμενο τους. Εδώ τα παιδιά 

χρειάζονται την καθοδήγηση και την υποστήριξη των ενηλίκων ώστε να είναι σε 

θέση να ταξινομούν και να επεξεργάζονται σωστά αυτά που έχουν βιώσει. 
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Τα μέσα αποτελούν σημαντική πηγή γνώσης και επομένως διαδραματίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην αναζήτηση πληροφοριών. Εκτός από τα βιβλία, οι ταινίες 

και τα ραδιοφωνικά παιχνίδια είναι επίσης σημαντικές πηγές πληροφοριών. Τα 

τηλεοπτικά προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά περιέχουν πληροφορίες 

κατάλληλες για την ηλικία τους. Σήμερα, συχνά βρίσκει κάποιος έναν 

κατάλληλο ιστότοπο για αυτά τα τηλεοπτικά προγράμματα, ο οποίος λαμβάνει 

υπ’ όψιν τις ανάγκες των παιδιών. Εδώ τα παιδιά, συνοδευόμενα από ενήλικες, 

μπορούν εύκολα και με παιχνιδιάρικο τρόπο να ανακαλύψουν νέα πράγματα. 

 

Τα μέσα συνήθως γίνονται συμπαίκτες των παιδιών που χρησιμοποιούν 

προγράμματα ζωγραφικής σε υπολογιστές, τάμπλετ ή έξυπνα τηλέφωνα. Για 

παιδιά ηλικίας τριών ετών, συνιστώνται προγράμματα τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν υπό την επίβλεψη ενηλίκων. Οι χαρακτήρες των μέσων στα 

βιβλία και την τηλεόραση μπορούν επίσης να γίνουν σύντροφοι στα παιχνίδια 

τους στις φαντασιώσεις των παιδιών. 

Η συμβουλή μου: Όταν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

γνωρίζουν τα διάφορα μέσα και κατανοούν την χρήση τους, 

τότε αυτό είναι ήδη ένα καλό βήμα προς την κατεύθυνση της 

υπεύθυνης αντιμετώπισης των μέσων. Για παράδειγμα, τα 

παιδιά μπορούν να καταλάβουν καλύτερα ότι οι ενήλικες  

χρησιμοποιούν τα μέσα όχι μόνο για διασκέδαση αλλά και ως 

εργαλεία εργασίας. Σας συνιστώ να μιλάτε, να ζωγραφίζετε 

εικόνες ή να δημιουργείτε κολλάζ μαζί με τα παιδιά, 

προκειμένου να προσεγγίσετε το θέμα των μέσων με 

κατάλληλο τρόπο για την ηλικία και την ανάπτυξη τους. 

Η συμβουλή μου: Θέσετε σαφείς κανόνες για την χρήση των 

μέσων και βοηθήσετε τα παιδιά να προσανατολίζονται καλύτερα 

όταν ασχολούνται με αυτά. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό 

για τα κέντρα ΠΕ, αλλά και για τις οικογένειες, να καθιερωθούν 

εύλογοι κανόνες για τη χρήση των μέσων μαζί με τα παιδιά. 

Τέτοιοι κανόνες θα μπορούσαν να είναι, για παράδειγμα, ο 

χρόνος χρήσης των μέσων ενημέρωσης να είναι περιορισμένος, 

τα μέσα να απαγορεύονται σε συγκεκριμένες καταστάσεις, όπως 

για παράδειγμα την ώρα του φαγητού ή να χρησιμοποιούνται 

μόνο κατάλληλα μέσα για παιδιά. 
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Επομένως, τα μέσα μπορούν να εκπληρώσουν διάφορες λειτουργίες για τα 

παιδιά. Χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγία, ενημέρωση και προσανατολισμό 

όσον αφορά στην κοινωνική συμπεριφορά. Μπορούν επίσης να είναι απλά 

διασκέδαση για τα παιδιά. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να παρέχονται στα 

παιδιά εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες 

χωρίς τα μέσα, π.χ. απαντώντας σε ερωτήσεις, παίζοντας και τραγουδώντας 

μαζί ή λέγοντας ιστορίες. Με τον τρόπο αυτό, τα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν 

μεγάλη σημασία στην καθημερινή ζωή των παιδιών, αλλά αναλαμβάνουν τον 

ρόλο μιας συμπληρωματικής προσφοράς. 

 

2. Τύποι μέσων και αντίληψη μέσων 

Οι διάφοροι τύποι μέσων μπορούν να υποδιαιρεθούν σύμφωνα με τις αισθήσεις 

μέσω των οποίων γίνονται αντιληπτά. 

Υπάρχουν ακουστικά μέσα που αντιλαμβάνονται μέσω της ακοής, οπτικά 

μέσα που αντιλαμβάνονται αποκλειστικά μέσω της αίσθησης της όρασης και 

οπτικοακουστικά μέσα που χρησιμοποιούν τόσο την ακοή όσο και την αίσθηση 

της όρασης. Επιπλέον, υπάρχουν αλληλεπιδραστικά μέσα, τα οποία 

ταυτόχρονα απευθύνονται σε αισθητήρια οπτικά και ακουστικά και επιτρέπουν 

επίσης άμεση επίδραση στο τι συμβαίνει. Αυτά περιλαμβάνουν εφαρμογές, 

παιχνίδια υπολογιστή και ιστοτόπους ή εφαρμογές στο Διαδίκτυο. 

Τα παιδιά χρησιμοποιούν τους διάφορους τύπους των διαθέσιμων μέσων 

ανάλογα με την ελκυστικότητα και τις δυνατότητές τους και αυτό συμβαίνει σε 

διαφορετικές εντάσεις. Στην περίπτωση των απλών στατικών οπτικών μέσων, 

όπως βιβλία ή φωτογραφίες, οι ίδιοι οι χρήστες καθορίζουν πόσο χρόνο και με 

ποιό ρυθμό ασχολούνται με το μέσο. Σε δυναμικά οπτικά και οπτικοακουστικά 

Η συμβουλή μου: Είναι πάντα σημαντικό να προσφέρουμε στα 

παιδιά μια εναλλακτική λύση για το δελεαστικό περιεχόμενο των 

μέσων. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας χρειάζονται ιδιαίτερα 

πολλή άσκηση και ευκαιρίες για να ανακαλύψουν, και να 

διερευνήσουν το περιβάλλον τους. Οι εναλλακτικές προσφορές 

που σχετίζονται άμεσα με το γνωστό περιεχόμενο των μέσων 

ενημέρωσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμες από την άποψη αυτή. Θα 

μπορούσατε, για παράδειγμα, να δοκιμάσετε τα πειράματα που 

βλέπετε στα παιδικά προγράμματα με τα παιδιά ή να συνθέσετε 

μαζί την ιστορία που έχουν ακούσει. Συχνά, ακόμη και μικρά 

κίνητρα είναι αρκετά για να διεγείρουν τον ενθουσιασμό των 

παιδιών και να κατευθύνουν το ενδιαφέρον τους και σε άλλα 

πράγματα. 
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μέσα, από την άλλη πλευρά, το μέσο καθορίζει τον χρόνο χρήσης και τον ρυθμό 

αντίληψης. 

Τα οπτικά μέσα, ειδικότερα, επιλέγονται συνειδητά από παιδιά σε πολύ μικρή 

ηλικία και χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα. Ο βαθμός ανεξαρτησίας και 

αυτοδιάθεσης, από την άλλη πλευρά, αυξάνεται μόνο όσον αφορά στα 

διαδραστικά μέσα από την προσχολική ηλικία. Ωστόσο, μπορεί να διαπιστωθεί 

ότι παιδιά ηλικίας από δύο ετών ενδιαφέρονται για μέσα κάθε είδους, να τα 

αντιλαμβάνονται συνειδητά και να τα χρησιμοποιούν εφ’ όσον είναι διαθέσιμα 

και προσβάσιμα. 

Εκτός από το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης, τα μέσα εμπνέουν τα παιδιά 

αυτής της ηλικιακής ομάδας με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ανάλογα με τον 

τύπο των μέσων ενημέρωσης, τα παιδιά γοητεύονται από διάφορους 

παράγοντες. 

Ακουστικά μέσα όπως MP3 ή CD και οπτικά μέσα όπως οι φωτογραφίες ή τα 

βιβλία είναι συνήθως ελεύθερα διαθέσιμα σε παιδιά ηλικίας μεταξύ τριών και 

έξι ετών. Τα παιδιά συνήθως μπορούν να τα επιλέξουν και να τα 

χρησιμοποιήσουν από μόνα τους. Η δυνατότητα να αποφασίσουν για τον εαυτό 

τους εξηγεί μέρος της γοητείας που ασκούν τα μέσα ενημέρωσης πάνω τους. 

Αφ’ ενός, τα καθαρά ακουστικά και οπτικά μέσα απευθύνονται μόνο σε ένα 

αισθητήριο κανάλι, γι' αυτό μειώνεται η πυκνότητα των πληροφοριών. Από την 

άλλη πλευρά, αυτό συμβάλλει στην βελτίωση της συγκέντρωσης και της 

προσοχής των μικρότερων παιδιών. Επιπλέον, τα ακουστικά και τα οπτικά μέσα 

επιτρέπουν στα παιδιά να επικεντρώνονται στον εσωτερικό τους κόσμο, καθώς 

συνήθως απολαμβάνουν τις ιστορίες που ακούν και τα εικονογραφημένα βιβλία 

σε μια οικεία και χαλαρή ατμόσφαιρα, π.χ. όταν πάνε για ύπνο. 

 

Η συμβουλή μου: Η απόφαση για το ποια μέσα ενημέρωσης είναι 

κατάλληλα θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται από ενήλικες. Τα 

παιδιά ηλικίας μεταξύ τριών και έξι ετών δεν είναι ακόμη σε 

θέση να επιλέξουν ανεξάρτητα το περιεχόμενο των μέσων 

ενημέρωσης που είναι κατάλληλο για την ηλικία τους. Ωστόσο, 

σας συνιστώ να αφήσετε τα παιδιά να επιλέξουν και να 

αξιολογήσουν το κατάλληλο περιεχόμενο των μέσων από μια 

λίστα προεπιλογής. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά μαθαίνουν 

να είναι σε θέση να λένε συνειδητά ποιο περιεχόμενο δεν τους 

αρέσει και ποιο τους αρέσει. Αυτό ενισχύει τα παιδιά όσον 

αφορά στην ανεξάρτητη αξιολόγηση και επιλογή των μέσων 

ενημέρωσης. 
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Ο συνδυασμός ήχου και εικόνας, οι γρήγορες ακολουθίες εικόνων και ο 

χειρισμός των οπτικοακουστικών μέσων εμπνέουν τα παιδιά. Οι γονείς 

λειτουργούν επίσης ως πρότυπα για το ενδιαφέρον τους για τα οπτικοακουστικά 

μέσα. Πάνω απ 'όλα, το κύριο μέσο των ενηλίκων, η τηλεόραση, είναι επίσης 

δημοφιλές μέσο σε παιδιά όλων των ηλικιών. Επιπλέον, η παρακολούθηση 

ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων δίνει επίσης την ευκαιρία για 

συζήτηση και καλή σχέση μέσα στην οικογένεια. 

Τα παιδιά προσελκύονται από διαδραστικά μέσα, όπως εφαρμογές σε κινητές 

συσκευές και παιχνίδια στον υπολογιστή επειδή μπορούν να έχουν λόγο και να 

παρεμβαίνουν άμεσα. Ενθουσιάζονται όταν μπορούν να επηρεάσουν τα ίδια τα 

στοιχεία και τους χαρακτήρες και να βιώσουν άμεσα τα αποτελέσματα των 

ενεργειών τους. Επιπλέον, ο απλός και διαισθητικός χειρισμός οθονών αφής 

είναι ιδιαίτερα ελκυστικός για τα παιδιά, επειδή μπορούν να χειρίζονται τέτοιες 

συσκευές πολύ γρήγορα. Αυτό ανοίγει νέες περιοχές παιχνιδιού για αυτά και 

εξασφαλίζει την αναγνώριση και τον ενθουσιασμό των ενηλίκων. Ο 

ενθουσιασμός των παιδιών επηρεάζεται επίσης από εξωτερικούς παράγοντες 

όπως συμβαίνει με τα οπτικοακουστικά μέσα. Ανάλογα με το πόσο συχνά οι 

ενήλικες χρησιμοποιούν τα τάμπλετ και τα έξυπνα τηλέφωνα τους ή τον τρόπο 

με τον οποίο ρυθμίζεται αυστηρά η χρήση των μέσων ενημέρωσης, ο 

ενθουσιασμός των παιδιών για αυτά τα μέσα αυξάνεται ή μειώνεται. 

 

Η ικανότητα των παιδιών να αντιλαμβάνονται, να επεξεργάζονται, να 

κατανοούν και να επιλέγουν μέσα ενημέρωσης συνδέεται στενά με τον πλούτο 

εμπειρίας τους και το επίπεδο ανάπτυξής τους καθώς και με το πολιτισμικό και 

κοινωνικό περιβάλλον τους. Σημαντικές βασικές δεξιότητες είναι η αφηρημένη 

σκέψη, η γλωσσική ανάπτυξη και η ικανότητα συγκέντρωσης. 

Η συμβουλή μου: Ενθαρρύνετε ακόμη και πολύ μικρά παιδιά να 

αναπτύξουν τις απόψεις τους σχετικά με τα μέσα και το 

περιεχόμενό τους. Για να τα βοηθήσετε προς αυτή την 

κατεύθυνση, μπορείτε να έχετε συνομιλίες με τα παιδιά και να 

συζητείτε παραδείγματα συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης, 

περιεχομένου ή χαρακτήρων, τα οποία τα παιδιά συμπαθούν ή 

αντιπαθούν. Δώσετε στα παιδιά την ευκαιρία να εκφραστούν και 

να προβληματιστούν σχετικά με τις προτιμήσεις και τα 

ενδιαφέροντά τους σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης, τύπους μέσων, 

χαρακτήρες και καταστάσεις χρήσης. Τέτοιες συνομιλίες είναι 

ακόμα πιο επωφελείς για τα παιδιά, αν καταφέρετε να 

ασχοληθείτε συνειδητά με την άποψη τους και να λάβετε σοβαρά 

υπ’ όψιν τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντά και τις εκτιμήσεις 

τους. 
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Γράφημα 3: παράγοντες που επηρεάζουν τα μικρά παιδιά στην διαδικασία και επιλογή των 

μέσων  

Το περιεχόμενο και οι χαρακτήρες των ιστοριών διαδραματίζουν επίσης 

σημαντικό ρόλο. Κυρίως θέματα που προκαλούν ενδιαφέρον λόγω καθημερινού 

περιεχομένου τους προσελκύουν την προσοχή. Εάν, για παράδειγμα, 

αντιμετωπισθεί με τρόπο κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού ο φόβος του να 

μένει μόνο του ή να νοιώθει μικρό και η αντίστοιχη επιθυμία του για 

περισσότερη ανεξαρτησία, τότε μπορεί το παιδί να αποκτήσει μια σαφή σχέση 

με την πραγματικότητα της ζωής του. 

Λόγω των αναπτυξιακών τους δεξιοτήτων μνήμης και προσοχής, τα παιδιά 

τριών έως έξι ετών ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για μέσα ενημέρωσης μικρής 

διάρκειας και με απλή δραματουργία. Το γεγονός ότι ορισμένα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης μπορούν να ακουστούν ή να προβληθούν ξανά και ξανά συμβάλλει 

στο ενδιαφέρον των παιδιών για αυτά τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την αναγνώριση και την δημιουργία μακροχρόνιας μνήμης. 

Το ατομικό στάδιο ανάπτυξης του παιδιού είναι σημαντικό για την επεξεργασία 

του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης. Τα παιδιά πρέπει να ερμηνεύουν και 

να αποκρυπτογραφούν τα μηνύματα που μεταδίδονται και να τοποθετούν, να 

αξιολογούν και τελικά να κατανοούν αυτά που αντιλαμβάνονται σε σχέση με τη 

δική τους πραγματικότητα ζωής. 

3. Η υπερβολική εμπειρία των ΜΜΕ από μικρά παιδιά 

Δεν είναι εύκολο να απαντήσουμε στην ερώτηση σχετικά με το κατά πόσο οι 

προσφορές των μέσων ενημέρωσης ενδέχεται να υπερφορτώσουν τα παιδιά. Σε 

κάθε περίπτωση, πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν το ατομικό επίπεδο ανάπτυξης 

Η ικανότητα αντίληψης, διαδικασίας, 
κατανόησης και επιλογής μέσων 

συνδέεται στενά με:

-εμπειρία ζωής

-προσωπική ανάπτυξη

-πολιτισμικό & κοινωνικό περιβάλλον

Σημαντικές βασικές ικανότητες: 

-αφηρημένη σκέψη

-γλωσσική ανάπτυξη

-συγκέντρωση

αντίληψη (μέσω  
αισθητηρίων 

οργάνων)

διαδικασία

κατανόηση

επιλογή
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κάθε παιδιού. Μία προσφορά μέσων που φοβίζει και κατακλύζει μερικά παιδιά 

μπορεί να κάνει άλλα παιδιά να βαριούνται. 

Στην καθημερινή χρήση των μέσων ενημέρωσης, τα παιδιά μπορούν, για 

παράδειγμα, να αντιμετωπίσουν σκηνές βίας. Στα προγράμματα κινούμενων 

σχεδίων, η βία παρουσιάζεται συνήθως με τρόπο ανεκτικό και αστείο για τα 

μικρά παιδιά. Εν τούτοις, οι εμφανίσεις μπορεί επίσης να είναι παραπλανητικές 

εδώ, καθώς ορισμένοι χαριτωμένοι και κινούμενοι χαρακτήρες εμφανίζονται 

επίσης σε προγράμματα για ενήλικες. Τα παιδιά μπορούν στη συνέχεια να 

φοβούνται, να εκνευρίζονται και να συγκλονίζονται από τη βία που 

απεικονίζεται, την σκληρή επιλογή λέξεων και επίσης από τις σεξουαλικές 

πράξεις, καθώς συνδέουν τους χαρακτήρες με τους γνωστούς τους κόσμους των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

Εάν εμφανίζονται βίαιες σκηνές με πραγματικούς ανθρώπους, π.χ. σε ταινίες 

δράσης ή θρίλερ εγκλήματος, τα μικρά παιδιά συνήθως δεν είναι σε θέση να 

ταξινομήσουν αυτά που βλέπουν ως πλασματικά και να τα παρακολουθούν 

αποσπασματικά. Είναι μάλλον η περίπτωση που τα παιδιά συχνά έχουν την 

αίσθηση ότι τα ίδια είναι μέρος του σεναρίου, γι' αυτό και τέτοιες σκηνές 

μπορούν να προκαλέσουν εξαιρετικά ενοχλητικά συναισθήματα. Αυτή η 

επίδραση αυξάνεται όταν η βία που εμφανίζεται απευθύνεται σε παιδιά. 

Η βία κατά των ζώων μπορεί επίσης να προκαλέσει τρομακτικά και ενοχλητικά 

συναισθήματα στα παιδιά, καθώς συνήθως είναι πολύ ευαίσθητα, ειδικά όσον 

αφορά στα ασθενέστερα και μικρότερα ζώα. Μπορεί να είναι πολύ φοβισμένα 

αν βλέπουν, για παράδειγμα, σε μια ταινία ζώων, πώς ένα αρπακτικό ξεσκίζει 

ένα ανυπεράσπιστο ζώο. Δεδομένου ότι τα παιδιά μεταξύ τριών και έξι ετών 

αντιλαμβάνονται επίσης ότι είναι μικρά και ανυπεράσπιστα, μπορεί να 

αναπτύξουν πολύ έντονα συναισθήματα εάν εκτίθενται σε τέτοιες σκηνές. Το 

ίδιο ισχύει για σειρές ή ταινίες στις οποίες ένα ζώο παίζει τον πρωταγωνιστικό 

ρόλο. Επειδή τα παιδιά εντοπίζουν έντονα τον ηγετικό ρόλο, βιώνουν πολύ 

έντονα τους κινδύνους και τις περιπέτειες που περνάει αυτό το ζώο. 

Σε ειδησεογραφικά δελτία, η πραγματική βία κατά των ανθρώπων συχνά 

συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν αναφέρεται σε λιμούς, φυσικές καταστροφές ή 

πολέμους. Μερικές φορές, οι δραματικές και βίαιες εικόνες με γρήγορη σειρά 

αποκοπής εμφανίζονται στα παιδιά γενικά χωρίς σύνδεση και τους είναι 

δύσκολο να τις κατηγοριοποιήσουν. Ως εκ τούτου, αυτές οι βίαιες εικόνες στις 

ειδήσεις μπορεί να είναι τραυματικές και τα παιδιά δεν πρέπει να εκτίθενται σε 

αυτές. 
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Ωστόσο, τα ίδια τα παιδιά αισθάνονται επιθετικότητα και οργή και 

εξωτερικεύουν αυτά τα συναισθήματα. Δεν τους είναι εύκολο να ελέγχουν τον 

εαυτό τους και πρέπει να μάθουν πώς να αντιμετωπίζουν αυτά τα 

συναισθήματα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα οποία παίζουν οι χαρακτήρες, 

με τα συναισθήματα των οποίων ταυτίζεται ένα παιδί, μπορούν να βοηθήσουν 

στην εξεύρεση στρατηγικών συμπεριφοράς για να χειριστούν την κατάσταση 

και να ξανασκεφτούν τα συναισθήματά τους. 

Η δυνατότητα να παρακολουθούν συναρπαστικές περιπετειώδεις ιστορίες και 

να γοητεύονται από την πορεία των γεγονότων είναι ήδη διασκεδαστική και 

προσφέρει χαρά στα μικρότερα παιδιά. Λόγω της γνωστικής και 

συναισθηματικής τους εξέλιξης, τα παιδιά ηλικίας μεταξύ τριών και έξι ετών 

δεν μπορούν πάντα να αποστασιοποιηθούν από την ιστορία. Με το πολύ 

συναρπαστικό περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης, το όριο αυτού που μπορεί 

να ανιχνευθεί μπορεί εύκολα να ξεπεραστεί από τα παιδιά. 

Θα πρέπει επίσης να λάβετε υπ’ όψιν ότι τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε 

σκηνές και ιστορίες που αγγίζουν τους φόβους τους για χωρισμό και απώλεια. 

Θλιβερές καταστάσεις, όπως στο κινούμενο σχέδιο του Bambi, όταν η μητέρα του 

πεθαίνει, μπορεί να συντρίψουν και να τρομάξουν τα μικρότερα παιδιά. 

Τα παιδιά ηλικίας μεταξύ τριών και έξι ετών συχνά συγκλονίζονται από 

δυνατούς και ξαφνικούς θορύβους, μεγάλη ένταση και ζοφερές εικόνες. Σκηνές 

που δημιουργούν μια φοβερή ατμόσφαιρα με ήχους, μουσική και ζοφερές 

εικόνες μπορεί να είναι ιδιαίτερα τρομακτικές. Οι τρομακτικοί χαρακτήρες των 

μέσων ενημέρωσης όπως τα τέρατα, οι βρικόλακες, οι δαίμονες, οι μάγισσες ή τα 

Η συμβουλή μου: Προκειμένου να βοηθήσετε τα παιδιά να 

διαχειρίζονται τις εμπειρίες τους με τα μέσα, ιδιαίτερα τις 

αρνητικές, ως επαγγελματίας της ΠΕ μπορείτε να 

ενθαρρύνετε τα παιδιά να ανταλλάσσουν αυτές τις εμπειρίες 

από τα μέσα μεταξύ τους. Στον πρωϊνό κύκλο μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα κατάλληλη η προετοιμασία εικόνων ή συγκεκριμένων 

ερωτήσεων. 

Η συμβουλή μου: Εκτός από την συγκεκριμένη επεξεργασία 

των (αρνητικών) εμπειριών από τα μέσα, τα παιδιά μπορεί 

επίσης να παρουσιάσουν δυνατότητες να επεξεργάζονται 

ανεξάρτητα τις εμπειρίες τους. Για παράδειγμα, οι εμπειρίες 

τους μπορούν να προβληθούν για συζήτηση κατά την διάρκεια 

της χειροτεχνίας και της ζωγραφικής ή την ώρα που 

ντύνονται για την εκτέλεση θεατρικών ρόλων. 
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φαντάσματα μπορούν επίσης να προκαλούν τρόμο και ανησυχία στα μικρότερα 

παιδιά. 

Ταυτόχρονα, αυτά τα υπερφυσικά όντα με τις μαγικές τους ικανότητες έχουν 

μια συγκεκριμένη γοητεία για τα παιδιά. Για παράδειγμα, τα παιδιά θεωρούν ως 

ανησυχητικές και τρομακτικές κάποιες μορφές, αλλά δεν απορρίπτουν εντελώς 

τις τρομακτικές και συναρπαστικές σκηνές. Ατομικές, συναρπαστικές στιγμές, 

ακολουθούμενες από φάσεις χαλάρωσης, έχουν επίσης τη γοητεία τους για τα 

παιδιά. 

Στο πλαίσιο του βίαιου και συναρπαστικού περιεχομένου των μέσων 

ενημέρωσης, ένα ευτυχές τέλος έχει μεγάλο βάρος. Για την συναισθηματική 

επεξεργασία του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης και την ανάπτυξη της 

ασφάλειας και της εμπιστοσύνης, ένα θετικό αποτέλεσμα των ιστοριών στις 

οποίες οι αδύναμοι αναδύονται ως ήρωες, ο κακός εξολοθρεύεται και θριαμβεύει 

το καλό έναντι του κακού είναι πολύ σημαντικό για τα μικρά παιδιά. 

Με την επέκταση των εμπειριών των μέσων ενημέρωσης, τα παιδιά μπορούν να 

μάθουν ότι ακόμα και τα συναρπαστικά, τρομακτικά και δραματικά γεγονότα 

τελειώνουν καλά και ότι κανείς δεν τραυματίζεται σοβαρά. Είναι σημαντικό να 

βασιστούμε σε αυτή τη γνώση έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να 

επεξεργάζονται καλά τις συναισθηματικές ιστορίες. 

4. Χαρακτηριστικά των μέσων που είναι κατάλληλα για παιδιά 

Οι γονείς φέρουν την κύρια ευθύνη για την επιλογή κατάλληλου περιεχομένου 

των μέσων ενημέρωσης, ειδικά για τα μικρότερα παιδιά ηλικίας έως έξι ετών. 

Προκειμένου να προστατευθούν τα παιδιά από περιεχόμενο που δεν μπορούν 

να κατανοήσουν ή να επεξεργαστούν, είναι απαραίτητο να τα υποστηρίζουν και 

να τα συνοδεύουν στη χρήση ταινιών, τηλεόρασης και Διαδικτύου. Επιπλέον, μια 

υγιής προεπιλογή του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης που είναι σύμφωνο 

με την ανάπτυξη του παιδιού και την ηλικία του έχει μεγάλη σημασία, ειδικά για 

τα παιδιά τριών έως έξι ετών. Συνήθως δεν μπορεί να αξιολογηθεί αμέσως αν η 

προσφορά μέσων είναι κατάλληλη για παιδιά. Ωστόσο, μερικοί παράγοντες 

μπορούν να σας βοηθήσουν να προσανατολιστείτε για να κάνετε μια καλή 

επιλογή από το ευρύ φάσμα των διαθέσιμων μέσων. 

Η συμβουλή μου: Όταν μιλάτε με τα παιδιά για τις αρνητικές 

εμπειρίες τους από τα μέσα ενημέρωσης, δείξτε τους ότι και οι 

ενήλικες φοβούνται ορισμένα πράγματα και ότι δεν πρέπει να 

ντρέπονται να φοβούνται. Αυτό διευκολύνει τα παιδιά να 

αναζητούν βοήθεια όταν οι εμπειρίες των μέσων ενημέρωσης τους 

προκαλούν φόβο. 
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Είναι σημαντικό τα μέσα ενημέρωσης να μην προσφέρουν στα μικρά παιδιά 

κάτι που να τα τρομάζει ή να τα κατακλύζει. Πρέπει να αποφεύγεται το 

ακατάλληλο περιεχόμενο όπως η βία κατά ανθρώπων ή/και ζώων, ο 

απειλητικός και δυνατός θόρυβος ή οι τρομακτικοί χαρακτήρες. Η ένταση της 

ιστορίας θα πρέπει επίσης να είναι σαφής και συνοπτική. Πρέπει να ληφθεί υπ’ 

όψιν το στάδιο της ανάπτυξης των παιδιών, καθώς η προσφορά των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης συγκλονίζει μερικά παιδιά, ενώ ταυτόχρονα κάνει άλλα 

παιδιά της ίδιας ηλικίας να χάνουν το ενδιαφέρον τους. 

 

             

Γράφημα 4: κριτήρια επιλογής μέσων 

Στην Ελλάδα το Άρθρο 4 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Οπτικά 

σύμβολα κατηγοριών τηλεοπτικών προγραμμάτων - ειδική σήμανση προσδιορισμού 

του περιεχομένου των προγραμμάτων»4 ορίζει τα εξής για την καταλληλότητα 

των προβαλλομένων ταινιών στην ελληνική τηλεόραση: 

1. Σε κάθε κατηγορία κατάταξης των τηλεοπτικών προγραμμάτων αντιστοιχεί 

το καθοριζόμενο με την παρούσα απόφαση οπτικό σύμβολο που συναρτάται με 

την ηλικία των τηλεθεατών. Το κάθε σύμβολο μεταδίδεται σε εμφανές σημείο 

της οθόνης, σε μέγεθος, ένταση και διάρκεια που καθιστά δυνατό τον εντοπισμό 

του από τον μέσο τηλεθεατή. 

2. Για την πληρέστερη προστασία των ανηλίκων τηλεθεατών προβλέπεται και 

ειδική λεκτική σήμανση προσδιορισμού του περιεχομένου των προγραμμάτων, 

 

4 http://www.opengov.gr/digitalandbrief/wp -content/uploads/2019/04/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF -

4_%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82.pdf 
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ανάλογα με την βλάβη που αυτό μπορεί να προκαλέσει στους ανηλίκους (λ.χ. 

σκηνές βίας, σεξουαλικές σκηνές, χρήση ουσιών και σκηνές απρεπούς εκφοράς 

λόγου). Η λεκτική σήμανση εμφανίζεται κάτω από το οπτικό σύμβολο 

κατάταξης των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Τα οπτικά σύμβολα που 

αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία, η ειδική λεκτική σήμανση προσδιορισμού του 

περιεχομένου των προγραμμάτων και η επεξήγηση των κατηγοριών συμβόλων 

που ενημερώνουν τους τηλεθεατές ως προς την καταλληλότητα του 

προγράμματος για την παρακολούθηση του από ανηλίκους, καθώς και οι 

υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων σχετικά με τις 

ώρες μετάδοσης και αναγγελίας των προγραμμάτων αυτών, την διάρκεια 

εμφάνισης των συμβόλων και την επεξήγηση τους, παρατίθενται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

 

 1η. Η διάρκεια εμφάνισης της 

επεξήγησης «Κατάλληλο για όλους» 

εναπόκειται στην ευχέρεια του 

παρόχου υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων. 

2η Η εμφάνιση της επεξήγησης 

«Κατάλληλο για άνω των 8 ετών» 

μεταδίδεται για τριάντα (30΄΄) 

δευτερόλεπτα στην αρχή του 

προγράμματος και μετά από κάθε 

διακοπή του. 

3η Η εμφάνιση της επεξήγησης 

«Κατάλληλο για άνω των 12 ετών» 

μεταδίδεται για τριάντα (30΄΄) 

δευτερόλεπτα στην αρχή του 

προγράμματος και μετά από κάθε 

διακοπή του. 

4η Η εμφάνιση της επεξήγησης 

«Κατάλληλο για άνω των 16 ετών» 

μεταδίδεται για ένα (1΄) λεπτό στην 

αρχή του προγράμματος και μετά 

από κάθε διακοπή του. 

5η Η εμφάνιση της επεξήγησης 

«Κατάλληλο για άνω των 18 ετών» 

μεταδίδεται για δύο (2΄) λεπτά στην 

αρχή του προγράμματος και μετά 

από κάθε διακοπή του 
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Για να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν καλά μια ιστορία, τα παιδιά ηλικίας 

τριών έως έξι ετών είναι πιο πιθανό να καταλάβουν ένα γραμμικό και απλό 

αφηγηματικό ύφος χωρίς άλματα ή αναδρομές. Πάρα πολλοί χαρακτήρες ή 

πολυάριθμες αλλαγές της τοποθεσίας δεν είναι συνήθως κατανοητά από τα 

παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας. Είναι επίσης σημαντικό οι ιστορίες να έχουν 

πάντα ένα θετικό τέλος. 

Πρέπει να παρέχεται γλώσσα φιλική προς τα παιδιά, κυρίως για τα ηχητικά 

μέσα, αλλά και για άλλους τύπους μέσων. Το κοινό λεξιλόγιο των παιδιών και οι 

σύντομες προτάσεις είναι πιο ευνοϊκές για τα παιδιά. Ταυτόχρονα, ποικίλλες 

προτάσεις, όπως νέες έννοιες, φωνητικές παραλλαγές, καθώς και ρυθμός και 

παιχνίδια με λέξεις εμπλουτίζουν τα παιδιά. Η γραπτή γλώσσα μπορεί επίσης 

να είναι διδακτική στις προσφορές μέσων για παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών. 

Πολύχρωμα, μεγάλα και διασκεδαστικά σχεδιασμένα γράμματα μπορούν να 

προκαλέσουν περιέργεια όταν πρόκειται για σήματα και γραφή. 

Τα παιδιά ηλικίας κάτω των έξι ετών προτιμούν μονοδιάστατους χαρακτήρες. 

Συνεπώς, οι χαρακτήρες των μέσων μαζικής ενημέρωσης πρέπει να 

ταξινομούνται σαφώς στις κατηγορίες καλές και κακές λόγω των ενεργειών 

τους, της στάσης τους καθώς και της εμφάνισής τους. Ωστόσο, αυτό δεν 

σημαίνει ότι οι χαρακτήρες δεν πρέπει να είναι συναρπαστικοί και ποικίλλοι. Το 

αντίθετο: οι χαρακτήρες πρέπει να ψυχαγωγούν και να χαροποιούν, να 

συναρπάζουν και να εκπλήσσουν τα παιδιά. Η κοινωνική συνεργασία των 

χαρακτήρων των μέσων ενημέρωσης είναι επίσης σημαντική για τα παιδιά. Τα 

δημοφιλή χαρακτηριστικά είναι, για παράδειγμα, ότι ενθαρρύνουν ο ένας τον 

άλλον ή ότι βοηθούν ο ένας τον άλλον. Οι χαρακτήρες γίνονται πρότυπα ρόλων 

και σύντροφοι και μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να αντιμετωπίσουν 

τρέχοντα θέματα. 

Σύντομες ιστορίες και αφηγητικές ενότητες είναι επιθυμητές, δεδομένου ότι η 

διάρκεια των προσφορών των μέσων ενημέρωσης δεν πρέπει να επιβαρύνει 

υπερβολικά την ικανότητα των παιδιών να συγκεντρωθούν και να δώσουν 

προσοχή. Εάν η περίοδος χρήσης δεν καθορίζεται από τα ίδια τα μέσα, π.χ. σε 

τηλεοπτικές σειρές, η διάρκεια πρέπει να συζητηθεί και να ελεγχθεί εκ των 

προτέρων. 

Κατά την επιλογή μέσων για παιδιά ηλικίας μεταξύ τριών και έξι ετών, θα 

πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν 

λιγότερη διαφήμιση. Τα μικρότερα παιδιά δυσκολεύονται να διακρίνουν μεταξύ 

διαφημιστικών μηνυμάτων και πραγματικού περιεχομένου. Ειδικότερα, η 

διαφήμιση που απευθύνεται σε ενήλικες θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή 

ανησυχίας για τα παιδιά λόγω ακατάλληλου περιεχομένου. 

Με τις εφαρμογές για παιδιά, ο χειρισμός και ο έλεγχος είναι πρόσθετα 

χαρακτηριστικά των μέσων που είναι φιλικά προς τα παιδιά. Παρ’ όλο που οι 
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εφαρμογές για παιδιά πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται όταν συνοδεύονται 

από ενήλικες ή μεγαλύτερα αδέλφια, εξακολουθεί να έχει νόημα εάν το 

διαδραστικό περιεχόμενο είναι σαφώς ορατό και η πλοήγηση έχει 

χαρακτηριστικά παιχνιδιού (π.χ. χρησιμοποιώντας σύμβολα αντί για γραφή). 

Επιπλέον, οι αξιολογήσεις των μέσων ενημέρωσης που έχουν συνταχθεί από 

εμπειρογνώμονες μπορεί να χρησιμεύσουν τόσο στους επαγγελματίες του 

τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης όσο και στους γονείς. Ένας μεγάλος 

αριθμός πρωτοβουλιών και ελεγκτικών οργανισμών ασχολούνται εντατικά με 

την αξιολόγηση διαφόρων προσφορών και εξηγούν τα πιο σημαντικά κριτήρια 

για την κρίση τους. 

Μιλώντας με το παιδί για το συγκεκριμένο ενδιαφέρον του για τα μέσα 

ενημέρωσης, οι ενήλικες μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις απόψεις του 

και να τις λάβουν υπ’ όψιν τους κατά την προεπιλογή κατάλληλων μέσων. 

Η σωστή επιλογή των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τα παιδιά είναι ένα 

σημαντικό θέμα που συζητείται συχνά στις οικογένειες. Προκειμένου να 

βοηθηθούν οι γονείς με την αξιολόγησή τους, τα κέντρα της ΠΕ μπορούν να 

παρέχουν συμβουλές και πληροφορίες εάν υπάρχει ενδιαφέρον. 

5. Μαθαίνοντας για τα μέσα ενημέρωσης 

Τα παιδιά ηλικίας μεταξύ τριών και έξι ετών έχουν από τη φύση τους  πολύ 

ανοιχτό πνεύμα και περιέργεια να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερο το 

περιβάλλον τους. Για να κατανοήσουν τον κόσμο, κάνουν πολλές ερωτήσεις. Τα 

μικρότερα παιδιά γενικά δεν κάνουν διάκριση μεταξύ τεχνολογίας και φύσης ή 

μεταξύ άψυχων και ζωντανών περιβαλλόντων. Θεωρούν το περιβάλλον τους ως 

μία ενιαία μονάδα. 

Φυσικά, αυτό ισχύει και για τα μέσα ενημέρωσης. Για τα παιδιά, τα ΜΜΕ έχουν 

μια συγκεκριμένη σχέση με το περιβάλλον τους, επειδή είναι παντού στην 

καθημερινή τους ζωή. Η ανάληψη αυτής της σχέσης μπορεί να είναι πολύ 

ικανοποιητική για την ΠΕ. Σε αυτό το σημείο, μπορεί να γίνει μια πρώτη 

πρόσβαση στην τεχνολογία ανεξάρτητα από το φύλο. Μια ενεργή εμπειρία 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Το 

θεωρούν ελκυστικό να εξερευνούν την τεχνολογία των μέσων και να 

πειραματίζονται. Ταξινομημένοι παλιοί υπολογιστές, τηλέφωνα και 

πληκτρολόγια είναι τα βέλτιστα αντικείμενα για να διερευνηθούν, να 

αποσυναρμολογηθούν και να ξανασυναρμολογηθούν με όλες τις υπάρχουσες 

αισθήσεις. 
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Όταν μαθαίνουν, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μεταφέρουν με ανεξάρτητο 

τρόπο γνωστά γεγονότα σε νέες γνώσεις και να αναγνωρίζουν τις συνδέσεις 

μεταξύ τους. Είναι σημαντικό να διατυπώνουν τα συμπεράσματά τους και τα 

ευρήματά τους και να κάνουν τις δικές τους υποθέσεις. 

Σε αυτό το σημείο, μπορούν επίσης να συζητηθούν οι εικασίες σχετικά με τα 

πραγματικά μέσα. Ένα σημαντικό βήμα προς την κατανόηση των μέσων 

ενημέρωσης είναι η εμπειρία πως τα μέσα δεν είναι ούτε μαγικά αντικείμενα 

ούτε ζωντανά όντα, αλλά γίνονται από ανθρώπους. 

 

6. Στήριξη Γονέων 

Στην ΠΕ καθώς και στην οικογένεια, η επιλογή μέσων είναι πάντα ένα σοβαρό 

ζήτημα. Ως εκ τούτου, υπάρχουν πολλά σημεία επαφής για τους επαγγελματίες 

της ΠΕ και τους γονείς για ανταλλαγή απόψεων. 

Στις οικογένειες τα μέσα υπάρχουν σε διάφορες μορφές σε καθημερινή βάση και 

είναι συνήθως προσβάσιμα από τα παιδιά. Η χρήση μέσων από τα παιδιά είναι 

ήδη ένα ζήτημα σε πολλές οικογένειες, καθώς υπάρχουν συχνά ερωτήσεις 

σχετικά με το περιεχόμενο των μέσων, την επεξεργασία, τον χρόνο χρήσης και την 

πρόσβαση. 

Η συμβουλή μου: Επωφεληθείτε από την φυσική περιέργεια των 

παιδιών. Τα παιδιά κάνουν ερωτήσεις όλη την ώρα για τα 

πράγματα που συναντούν σε αυτόν τον κόσμο. Φυσικά, αυτό 

περιλαμβάνει και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ακούστε τις 

ερωτήσεις των παιδιών και προσπαθήσετε να δίνετε ουσιαστικές 

απαντήσεις. Μέσω της άμεσης αναφοράς στο περιβάλλον του 

παιδιού, μπορείτε να δώσετε αρχικές εξηγήσεις για το πώς 

λειτουργούν τα μέσα. 

Η συμβουλή μου: Για να κατανοήσουν το τεχνικό υπόβαθρο των 

μέσων ενημέρωσης, μπορείτε, για παράδειγμα, να βάλετε τα 

παιδιά να εξετάζουν και να αποσυναρμολογούν παλιές 

συσκευές, όπως υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και αναλογικά 

τηλέφωνα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να τα βοηθήσετε να 

κατανοήσουν και να είναι και οπτικά ενήμερα ότι τα μέσα είναι 

τεχνικές συσκευές που κατασκευάζονται από ανθρώπους και 

γεμίζουν με περιεχόμενο και ότι αυτό δεν είναι μαγικό. 

https://www.schau-hin.info/
https://www.schau-hin.info/
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Τα κέντρα προσχολικής εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

παράσχουν σημαντική βοήθεια εδώ, προσφέροντας πληροφορίες και συμβουλές 

σχετικά με αυτό το θέμα. Οι γονείς μπορούν να λάβουν πρακτικές συμβουλές 

σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των προσφορών των μέσων ενημέρωσης 

και μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους σχετικά με τις 

εμπειρίες των παιδιών τους με τα ΜΜΕ. Η κύρια εστίαση θα πρέπει να είναι η 

εξοικείωση των παιδιών με την κατάλληλη χρήση των μέσων για την ανάπτυξη 

και την ηλικία τους, καθώς και με την συναισθηματική επεξεργασία των 

εμπειριών που αποκτούν από την χρήση των μέσων. 

Κατά την συζήτηση με τους επαγγελματίες της ΠΕ, μπορεί να είναι πολύ 

ενδιαφέρον για τους γονείς να μάθουν πώς αντιμετωπίζονται ειδικά οι εμπειρίες 

των παιδιών τους με τα μέσα στην καθημερινή εκπαιδευτική ζωή. Επιπλέον, οι 

γονείς μπορούν να ενημερωθούν για αναπτυξιακές ψυχολογικές πτυχές καθώς 

και για ειδικά αναπτυξιακά και ηλικιακά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας των 

εμπειριών με τα μέσα. Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο για τους επαγγελματίες 

της ΠΕ και τους γονείς να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις 

κατάλληλες προσφορές μέσων ή τους χρήσιμους κανόνες χρήσης των μέσων. Τα 

κέντρα ΠΕ μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς με ποικίλες ερωτήσεις σχετικά με 

την χρήση των μέσων από τα παιδιά τους. 

 

Ξεκινήσετε τώρα και δοκιμάετε τις γνώσεις σας στην πράξη. Τα πρακτικά 

μας παραδείγματα μπορούν να σας δώσουν κάποιες αρχικές ιδέες. 
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4η Ενότητα – Ήρωες των Παιδιών από τα Μέσα 

Η επεξεργασία του θέματος των χαρακτήρων των μέσων ενημέρωσης 

αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη όσον αφορά στην ενίσχυση του γραμματισμού 

στα μέσα στην ΠΕ. Δεδομένου ότι οι ήρωες των μέσων ενημέρωσης είναι πολύ 

σημαντικοί για τα παιδιά στην διαδικασία μάθησης, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως σημεία αναφοράς για να εργαστείτε σε σημαντικά σημεία 

του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας. Αυτές οι πτυχές της απόκτησης της 

παιδείας στα μέσα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ότι τα παιδιά αμφισβητούν 

και αξιολογούν το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης, διαχειρίζονται τις 

εμπειρίες τους και μαθαίνουν να διακρίνουν την φαντασία από την 

πραγματικότητα. Δεδομένου ότι οι χαρακτήρες των μέσων ενημέρωσης 

κυριαρχούν στην καθημερινή ζωή των παιδιών, είναι σαφές ότι απαιτείται 

παιδαγωγική παρέμβαση. Η συνεχής υποστήριξη και η παρακολούθηση της 

επεξεργασίας και κατανόησης των εμπειριών των παιδιών από τα μέσα είναι 

σημαντικά καθήκοντα τόσο για τους επαγγελματίες της ΠΕ όσο και για τους 

γονείς. Με αυτόν τον τρόπο, για τα παιδιά ηλικίας μεταξύ τριών και έξι ετών, 

μπορούν να τεθούν τα πρώτα αποφασιστικά θεμέλια για μια ανακλαστική και 

υπεύθυνη χρήση των μέσων ενημέρωσης. 

Για τα παιδιά, οι χαρακτήρες είναι πολύ σημαντικοί όταν αξιολογούν ιστορίες. 

Ως εκ τούτου, οι χαρακτήρες από ταινίες, βιβλία, ακουστικά παιχνίδια, 

εφαρμογές και διαφημίσεις αντιπροσωπεύουν μια βασική αναφορά μέσων στα 

παιδιά. Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν ήρωες και αντι-ήρωες που τα παιδιά 

θαυμάζουν ή απορρίπτουν. 

Σε όλα τα μέσα, ένας αριθμός διαφορετικών τύπων χαρακτήρων μπορεί να 

προσδιοριστεί όσον αφορά στην εμφάνιση, τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας ή την συμπεριφορά. Λόγω των διαφορετικών δυνατοτήτων 

κίνησης και αντιπροσώπευσης, έχουν δημιουργηθεί διάφοροι (αντι)ήρωες. Οι 

χαρακτήρες των μέσων ενημέρωσης όχι μόνο μεταφέρουν την ιστορία αλλά και 

παρέχουν γνώσεις σχετικά με τους κοινωνικούς ρόλους και τα πρότυπα 

συμπεριφοράς. Ανεξάρτητα από την ποικιλλομορφία τους, όλοι οι φανταστικοί 

χαρακτήρες που δημιουργούνται για τα παιδιά έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: 

σε σύγκριση με τους πραγματικούς ανθρώπους: η πολυπλοκότητά τους είναι 

περιορισμένη. Ως εκ τούτου, οι φανταστικοί χαρακτήρες για τα παιδιά μπορούν 

συνήθως να κατατάσσονται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, όπως το καλό ή το 

κακό. Επιπλέον, εμμένουν σταθερά στην ίδια γνώμη και σπάνια παρεκλίνουν 

από τους ρόλους ή τα πρότυπα συμπεριφοράς τους. Αυτή η σαφής γραμμή στην 

αναπαράσταση των χαρακτήρων αποτελεί βασικό παράγοντα. Μόνο μέσω 

σαφών δράσεων και χαρακτηριστικών μπορούν τα παιδιά να κατανοήσουν τους 

χαρακτήρες, να τους χρησιμοποιήσουν για την αξιολόγηση πραγματικών 

προσώπων ή να τους κατανοήσουν ως κατευθυντήριες γραμμές για τις δικές 
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τους ενέργειες. Τόσο οι θαρραλέες όσο και οι ισχυρές μορφές, καθώς και οι 

κατώτερες, κακόβουλες ή βίαιες μορφές, ασκούν γοητεία στα παιδιά. 

Η τρέχουσα προσφορά μέσων για παιδιά αυξάνεται συνεχώς με νέο 

περιεχόμενο και χαρακτήρες. Επιπλέον, υπάρχει πλήρης προσφορά διαφήμισης 

και προϊόντων για αγορά. Υπάρχουν επίσης χαρακτήρες που έχουν συνοδεύσει 

πολλές γενιές και εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην αγορά. 

Είναι σκόπιμο για τους επαγγελματίες της ΠΕ να ασχολούνται όχι μόνο με τα 

σημερινά μέσα ενημέρωσης για τα παιδιά αλλά και με την προοπτική του 

παιδιού. Για να καταλάβετε γιατί τα παιδιά ενδιαφέρονται για τους χαρακτήρες 

των μέσων και ποιά χαρακτηριστικά τους είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, αξίζει 

μια λεπτομερής και διαφοροποιημένη εξέταση. Οι χαρακτήρες των μέσων 

προσφέρουν στα παιδιά εξαιρετικές ευκαιρίες να παίζουν και να μιλούν στην 

καθημερινή ζωή. Οι επαγγελματίες της ΠΕ μπορούν να δουν τις πιο ποικίλλες 

μορφές επεξεργασίας των μέσων. Πάνω απ' όλα, οι χαρακτήρες των μέσων 

χρησιμοποιούνται από παιδιά τέτοιων ηλικιών για να σχεδιάζουν, να 

ζωγραφίζουν και να παίζουν μαζί ως ιδέα παιχνιδιού ή για συνομιλίες. 

Λόγω του γεγονότος ότι οι χαρακτήρες των μέσων έχουν μεγάλη σημασία για τα 

παιδιά της προσχολικής ηλικίας, φαίνεται χρήσιμο να αντιμετωπιστεί το θέμα 

στους «ήρωες των μέσων» κατά τις διάφορες καθημερινές δραστηριότητες των 

παιδιών στα κέντρα της ΠΕ. Δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο περιβάλλον των 

παιδιών, τα παιδιά απολαμβάνουν ιδιαίτερη εκτίμηση και μπορούν να 

παρουσιαστούν ως ειδικοί για τους αγαπημένους τους χαρακτήρες. Επιπλέον, το 

ενδιαφέρον αυτό μπορεί επίσης να παρέχει πληροφορίες για θέματα που 

αφορούν το παιδί. 

Αυτή η ενότητα, «Ήρωες των Μέσων», παρέχει μια επισκόπηση αυτού του 

θέματος και εξηγεί τον ρόλο των χαρακτήρων πολυμέσων ως συντρόφους των 

παιδιών. Δείχνει με ποιό τρόπο οι ήρωες των μέσων ενημέρωσης καθοδηγούν 

και επηρεάζουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η ενότητα εστιάζει στους ήρωες 

των μέσων ως οθόνες προβολής και αναγνωριστικούς χαρακτήρες που 

αντιλαμβάνονται τα παιδιά. 

1. Οι ήρωες των μέσων ως σύντροφοι 

Τα παιδιά ηλικίας 3-6 ετών αντιμετωπίζουν ορισμένες προκλήσεις όσον αφορά 

στην αντιμετώπιση διαφόρων αναπτυξιακών εργασιών. Ως εκ τούτου, 

αναζητούν υποστήριξη, καθοδήγηση και πληροφορίες στον ζωντανό κόσμο 

τους. Εδώ είναι σημαντική η στήριξη των επαγγελματιών της ΠΕ και της 

οικογένειας. Από την άλλη πλευρά, οι ήρωες από βιβλία, τηλεοπτικές και 

ακουστικές εκπομπές μπορούν επίσης να υποστηρίξουν και να συνοδεύσουν τα 

παιδιά στην αντιμετώπιση της προσωπικής τους εξέλιξης. 

Τα παιδιά αγαπούν ιδιαίτερα να παρακολουθούν δραστηριότητες χαρακτήρων 

που μόλις πρόσφατα έμαθαν ή που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
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δυσκολίες. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λάβουν επιβεβαίωση ή έμπνευση 

για τις δικές τους ενέργειες. Οι χαρακτήρες των μέσων μπορούν να προσφέρουν 

προσανατολισμό και έμπνευση για τις αναπτυξιακές εργασίες που αναφέρονται 

παρακάτω. Οι πληροφορίες σχετικά με την ηλικία πρέπει να προσφέρουν 

προσανατολισμό και δεν πρέπει να θεωρούνται ως περιορισμός. Αυτή η 

αναπτυξιακή διαδικασία στην νηπιακή ηλικία (παιδιά 0-3 ετών) περιλαμβάνει, 

για παράδειγμα, την αναγνώριση της απλής αιτιότητας, των βασικών 

επικοινωνιακών ικανοτήτων, της αισθητικής νοημοσύνης και της κατανόησης 

των συναισθημάτων. Στην πρώϊμη παιδική ηλικία (παιδιά ηλικίας 2-4 ετών), τα 

αναπτυξιακά καθήκοντα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την γλωσσική 

ανάπτυξη, την φαντασία και το παιχνίδι, καθώς και την συνειδητοποίηση του 

εαυτού και της κοινωνικής γνώσης του ατόμου. Για τα παιδιά που μεταβαίνουν 

από τα προσχολικά στα πρώτα σχολικά έτη (παιδιά ηλικίας 5 έως 7 ετών), αυτό 

περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την αναγνώριση των ρόλων των φύλων, την 

κοινωνική συνεργασία, τις σχέσεις με τους συνομηλίκους και την απλή ηθική 

διάκριση. 

 

 
 

Γράφημα 5: αναπτυξιακή διαδικασία στα παιδιά 0-7 ετών 

• αναγνωρίζουν απλή αιτιότητα

• έχουν βασικές δεξιότητες επικοινωνίας

• έχουν  αισθητική νοημοσύνη

• κατανοούν συναισθήματα

βρέφη & νήπια

(0-3 ετών)

• αναπτύσσουν την γλώσσα

• αναπτύσσουν την φαντασία και το παιχνίδι

• γνωρίζουν τον εαυτό τους

• επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, εφαρμόζουν 
πληροφορίες σχετικές με τις κοινωνικές 
καταστάσεις

παιδιά πρώϊμης ηλικίας
(2-4 ετών)

• προσδιορίζουν τους ρόλους των φύλων

• συνεργάζονται κοινωνικά

• οικοδομούν σχέσεις με συνομηλίκους

• κάνουν απλές ηθικές διακρίσεις

παιδιά από την πρώϊμη 
ηλικία έως τα πρώτα 
σχολικά έτη (5-7 ετών) 
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Εκτός από τα αναπτυξιακά καθήκοντα για παιδιά ηλικίας τριών έως έξι ετών, τα 

παιδιά αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις και απαιτήσεις σε 

διαφορετικούς τομείς της καθημερινής τους ζωής, όπως στο κέντρο της ΠΕ, σε 

μια ομάδα συνομηλίκων ή στην οικογένεια. Αυτά περιλαμβάνουν την γνωριμία 

με: 

• • κοινωνικές δομές, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από κατάσταση σε 

κατάσταση, 

• • αρνητικές και θετικές αντιδράσεις σχετικά με την συμπεριφορά των 

ατόμων, 

• • διαφορές σε εμπειρίες και γνώσεις σε σχέση με άλλα παιδιά ή ενήλικες, 

• • διαφορετικές δυνατότητες και μορφές δράσης για τους ενήλικες που 

λειτουργούν ως πρότυπα ρόλων (π.χ. επαγγελματίες της ΠΕ ή γονείς), 

• • κανόνες κοινωνικής συνεργασίας που πρέπει να ακολουθούν ή να 

διαπραγματεύονται τα παιδιά (π.χ. σε σχέση με τους συνομηλίκους τους). 

Ως εκ τούτου, χρησιμοποιούν τους ήρωες των μέσων ενημέρωσης ως πηγή 

πληροφοριών για την κοινωνική συμπεριφορά, την ανάπτυξη των ρόλων των 

φύλων και τις σχέσεις με τους συμμαθητές τους. Οι διαφορετικοί ρόλοι και τα 

πρότυπα συμπεριφοράς που προκύπτουν από τους ήρωες των μέσων 

υποστηρίζουν την ικανότητα των παιδιών να αναπτύξουν τα δικά τους πρότυπα 

και αξίες μέσω της απόρριψης ή της έγκρισής τους. 

2. Προσανατολισμός και γοητεία 

Μέσα από την χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης τα παιδιά συναντούν 

καθημερινά διαφορετικούς χαρακτήρες που τους επηρεάζουν σε μικρό ή μεγάλο 

βαθμό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες των 

παιδιών αντικατοπτρίζονται στον ατομικό κόσμο της εμπειρίας και της ζωής 

τους και συνδέονται στενά με την ανάπτυξη και την εξέλιξη τους. Από αυτή την 

άποψη, οι ήρωες των μέσων ενημέρωσης επηρεάζουν την κοινωνική τους 

Η συμβουλή μου: Εάν οι χαρακτήρες των μέσων έχουν πολύ 

χαρακτηριστικά κλισέ χαρακτήρων, ο πειραματισμός με 

βασική κριτική σκέψη μπορεί να σας βοηθήσει να εργαστείτε 

στο θέμα. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό για 

παιδιά ηλικίας από τριών έως έξι ετών. Ρωτήσετε τα παιδιά: 

Πώς θα σας φαινόταν η πλοκή της ιστορίας αν ο γενναίος και 

καλός πρίγκιπας είχε επίσης μια ευαίσθητη πλευρά και η 

τρυφερή και ευάλωτη πριγκίπισσα ήταν πολύ δυνατή; Ο ρόλος 

του παιχνιδιού είναι επίσης ένας καλός τρόπος να 

παρουσιαστούν τέτοιες ιδέες. 
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συμπεριφορά και συνεργασία, καθώς και την δράση και την σκέψη τους. Μέσα 

από τον αγαπημένο τους ήρωα μπορούν να δουν πώς αισθάνονται και τι τους 

αρέσει. Οι ήρωες των μέσων ενημέρωσης προσφέρουν έμμεσα προτάσεις και 

μπορούν να επηρεάσουν τον προσανατολισμό των παιδιών στην καθημερινή 

τους ζωή. Παρ’ όλο που δεν μπορεί να υπάρξει σχεδόν μακροπρόθεσμη 

επίδραση στην συμπεριφορά και τον χαρακτήρα ενός παιδιού, τα 

βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, σε συνδυασμό με το ενσυναίσθητο παιχνίδι 

ρόλων που σχετίζεται με την δράση και τις διαθέσεις, μπορούν να ανιχνευθούν 

συχνότερα. Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας συχνά γοητεύονται από τις 

ικανότητες και τις ιδιότητες των ηρώων των μέσων. 

Για τους γονείς και εκπαιδευτικούς της ΠΕ, οι ιστορίες στα μέσα ενημέρωσης 

μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία για να διδάξουν στα μικρά παιδιά 

πώς να αντιμετωπίζουν και να ξεπερνούν τις προκλήσεις του πραγματικού 

κόσμου. Μαζί με την προφανή ψυχαγωγία που προσφέρουν αυτές οι ιστορίες, οι 

γονείς και οι επαγγελματίες της ΠΕ μπορούν να έχουν συνομιλίες με τα παιδιά 

για βαθύτερες έννοιες σε κάθε ιστορία, συμμετέχοντας έτσι σε χρήσιμη 

αλληλεπίδραση μαζί τους. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τόσο τους γονείς όσο και 

τους επαγγελματίες της ΠΕ να μάθουν για τα συναισθήματα των παιδιών, τις 

ιδέες τους, την αντίληψη που έχουν για τους χαρακτήρες, την αξιολόγηση των 

ενεργειών των χαρακτήρων καθώς και τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία αυτών 

των χαρακτήρων. 

Οι εκπαιδευτικοί στην ΠΕ μπορούν να χρησιμοποιήσουν χαρακτήρες από 

ηρωϊκές ιστορίες σε βιβλία ή βίντεο για να ενσταλάξουν αξίες στα παιδιά. Λόγω 

του γεγονότος ότι οι ιστορίες συχνά περιγράφουν τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στο ταξίδι της ζωής τους, οι ήρωες των μέσων 

ενημέρωσης μπορούν να εμπνεύσουν τα παιδιά με πολλούς τρόπους. 
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Γράφημα 6: οι ήρωες των μέσων για τα παιδιά 

Ένας απλός τρόπος για να κατανοήσετε πώς τα μικρά παιδιά νοιώθουν και 

σκέφτονται για διάφορες πτυχές της ζωής κατά την διάρκεια της ανάπτυξής 

τους είναι να τα ενθαρρύνετε να ζωγραφίσουν τους αγαπημένους τους ήρωες. 

Στη συνέχεια, οι γονείς ή/και οι επαγγελματίες της ΠΕ μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν αυτά τα σχέδια για να ξεκινήσουν μια συζήτηση με τα παιδιά 

σχετικά με τους λόγους για τους οποίους τους αρέσουν αυτοί οι χαρακτήρες και 

ποιά είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία αυτών των χαρακτήρων. 

Οι ήρωες των μέσων μπορούν να είναι σαν μια οθόνη προβολής για τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να εκφράσουν 

συναισθήματα, ανησυχίες ή ανάγκες. Επιπλέον, οι ασυνείδητες σκέψεις 

μπορούν να είναι πιο ξεκάθαρες και ευκολότερες για τα παιδιά να τις 

αντιμετωπίζουν όταν τα εσωτερικά τους προβλήματα μεταφέρονται στους 

χαρακτήρες των μέσων ενημέρωσης. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί είναι 

θυμωμένο ή λυπημένο, μπορεί να προβάλει το συναίσθημα σε ένα χαρακτήρα 

πολυμέσων. Εάν είναι απαραίτητο, το παιδί μπορεί να εντοπίσει τον λόγο του 

θυμού ή της θλίψης του, αλλά και να κατανοήσει και να αποδεχθεί το ίδιο το 

συναίσθημα. 

Οι ήρωες των μέσων ενημέρωσης μπορεί να είναι αναγνωριστικοί χαρακτήρες 

για παιδιά ηλικίας μεταξύ τριών και έξι ετών, καθώς το ενδιαφέρον τους για το 

περιεχόμενο των μέσων αυξάνεται όταν οι ιστορίες σχετίζονται με την 

καθημερινότητά τους. Ιδιαίτερα συναρπαστικά είναι τα χαρακτηριστικά και 

κεντρικά θέματα της παιδικής ηλικίας, όπως η αντιμετώπιση των φόβων για 

απώλεια ή το αίσθημα αυτο-επάρκειας, καθώς και η διάκριση μεταξύ καλού και 

κακού. Οι ήρωες των μέσων μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να 
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παρακολουθήσουν τα γεγονότα μιας ιστορίας και να κατανοήσουν το 

περιβάλλον της. Ειδικότερα, η συμμετοχή σε δράσεις και συναισθήματα είναι 

σημαντική: για παράδειγμα, αν ο Τom Cat Findus από τον Petterson and Findus 

αντιτάσσεται σε μια τρομακτική κατάσταση με πολλή αίσθηση και χιούμορ ή η 

μικρή μάγισσα Bibi Blocksberg χρησιμοποιεί την μαγική της δύναμη για να μην 

συγυρίσει το δωμάτιό της, τα παιδιά ακολουθούν τις ενέργειες των ηρώων με 

ενδιαφέρον και αισθάνονται πως και τα ίδια τα αντιμετωπίζουν αυτά λόγω της 

αναφοράς στον κόσμο στον οποίο ζουν. 

Η υπόθεση ότι οι ισχυροί και δυνατοί χαρακτήρες που καταπολεμούν την αδικία 

προτιμώνται από τα παιδιά είναι ένας μύθος. Επίσης, οι χαρακτήρες με κακά ή 

ευάλωτα χαρακτηριστικά παίζουν ρόλο για τα παιδιά, κάτι που δεν πρέπει να 

υποτιμάται. Οι κακοί χαρακτήρες, για παράδειγμα, προσφέρουν στα παιδιά την 

ευκαιρία να ασχοληθούν με τα συναισθήματα της εκδίκησης ή της καθημερινής 

επιθετικότητας. Εάν οι χαρακτήρες χρειάζονται προστασία, τα παιδιά 

ασχολούνται με τον ρόλο των θυμάτων. Σε μια μορφή ατιμώρητης επίλυσης 

προβλημάτων, τα παιδιά, που εκπροσωπούνται από τον χαρακτήρα των μέσων, 

αναγνωρίζουν και βιώνουν πιθανές αντιδράσεις και συνέπειες στην 

συμπεριφορά από ασφαλή απόσταση και μπορούν να τις συγκρίνουν με τις 

δικές τους ανάγκες και τους δικούς τους στόχους. 

 

Με αυτόν τον τρόπο, τα ατομικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα εξωτερικά 

χαρακτηριστικά και ορισμένες συμπεριφορές ενός χαρακτήρα μέσων μπορούν 

να προσφέρουν στα παιδιά μεταξύ τριών και έξι ετών προτάσεις και 

προσανατολισμό για την δική τους συμπεριφορά. Αυτή η μίμηση δεν πρέπει να 

Η συμβουλή μου: Σε μια συζήτηση σχετικά με τους αγαπημένους 

χαρακτήρες των παιδιών, μπορείτε να συλλέξετε μαζί ποια 

χαρακτηριστικά των χαρακτήρων προτιμούν τα παιδιά 

ιδιαίτερα και ποιά όχι. Μαζί με σας, τα παιδιά μπορούν να 

συλλέξουν τα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά των ηρώων 

των μέσων σε ένα κολλάζ. Η εμπειρία έχει δείξει, ωστόσο, ότι 

είναι πιο δύσκολο για τα παιδιά να ονομάσουν αρνητικά 

χαρακτηριστικά του αγαπημένου τους χαρακτήρα, αλλά δεν 

τους είναι τόσο δύσκολο να αναγνωρίσουν αρνητικά 

χαρακτηριστικά σε χαρακτήρες που δεν τους αρέσουν. Μια 

άλλη ιδέα είναι να δημιουργήσετε αφίσες γνωστών χαρακτήρων 

πολυμέσων με θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά 

(χρησιμοποιώντας διαφορετικούς χρωματικούς δείκτες για 

«καλά» ή «κακά» χαρακτηριστικά) και να υπάρχουν στην 

αίθουσα διδασκαλίας ως οπτικά ερεθίσματα.  
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συγχέεται με το παιχνίδι ρόλων του περιεχομένου πολυμέσων. Στο παιχνίδι 

ρόλων, τα παιδιά ντύνονται ως χαρακτήρες μέσων και εκτελούν συγκεκριμένες 

σκηνές δράσης ή δημιουργούν νέες ιστορίες για τους χαρακτήρες προκειμένου 

να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους από τα μέσα ενημέρωσης. 

Αν κοιτάξετε πιο προσεκτικά τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών, μπορείτε 

να δείτε ότι υπάρχουν σαφείς ομοιότητες στην δημοτικότητα ορισμένων τύπων 

χαρακτήρων. Τα περισσότερα παιδιά γοητεύονται από τις υπεράνθρωπες 

ικανότητες και την μαγεία (π.χ. να είναι ιδιαίτερα δυνατά, να μπορούν να 

αλλάζουν ή να πετούν). Τέτοιοι χαρακτήρες απεικονίζονται ως ανεξάρτητοι, 

υπεύθυνοι, επιτυχημένοι και ισχυροί και τα χαρακτηριστικά αυτά είναι 

επιθυμητά για τα παιδιά. 

Οι προτιμήσεις των συμμαθητών τους και ο ενθουσιασμός τους για ορισμένους 

χαρακτήρες έχουν συχνά επιρροή στην επιλογή των αγαπημένων τους 

χαρακτήρων. Διαφορετικές απόψεις σχετικά με διαφορετικούς χαρακτήρες των 

μέσων δημιουργούν κίνητρο για επικοινωνία μεταξύ τους και αυθόρμητες 

ανταλλαγές απόψεων. Μεταξύ φίλων, οι αγαπημένοι ήρωες των μέσων 

μπορούν να ενισχύσουν τους εσωτερικούς δεσμούς εντός της ομάδας και 

προσφέρουν ευκαιρίες να μιλούν και να παίζουν. Η κοινή γνώση σχετικά με 

ορισμένους χαρακτήρες μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως όριο μεταξύ της 

ομάδας και του εξωτερικού κόσμου, γεγονός που πάλι ενισχύει την εσωτερική 

σχέση της ομάδας. 

Οι χαρακτήρες των μέσων επιτρέπουν στα παιδιά να εξειδικεύονται στον τομέα 

τους, γεγονός που έχει επίσης αντίκτυπο στην κοινωνική τους συνεργασία και 

αλληλεπίδραση. Μπορεί να ενθαρρύνει την σύμφωνη γνώμη και να εμπνεύσει 

σεβασμό σε άλλα παιδιά, εάν το παιδί είναι ιδιαίτερα καλά ενημερωμένο 

σχετικά με ορισμένους χαρακτήρες των μέσων και το περιεχόμενο των μέσων. 

Τα παιχνίδια και οι συζητήσεις για τους αγαπημένους χαρακτήρες, με τη σειρά 

τους, αυξάνουν την δημοτικότητα του παιδιού μεταξύ των συνομηλίκων του. 

3. Πραγματικά Πρότυπα Ρόλων και Ήρωες των Μέσων 

Ακριβώς όπως το περιεχόμενο των μέσων μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά, έτσι 

γίνεται και με τους χαρακτήρες των μέσων ενημέρωσης Ωστόσο, οι χαρακτήρες 

Η συμβουλή μου: Τα παιδιά ηλικίας 3-6 ετών παίζουν συχνά 

ρόλους για να επεξεργάζονται τις καθημερινές εμπειρίες τους. 

Μπορεί να βοηθήσει να τα αφήνετε να παίζουν χαρακτήρες από 

προγράμματα για παιδιά και να ρωτάτε ποια χαρακτηριστικά 

των αγαπημένων τους ηρώων θα τους ήταν χρήσιμα και 

επιθυμητά στην καθημερινή τους ζωή. 
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των μέσων δεν ανταγωνίζονται με την ταυτοποίηση με πραγματικούς 

χαρακτήρες και πρότυπα ρόλων, αλλά τα συμπληρώνουν. Συμπληρώνουν το 

φάσμα των κοινωνικών συμπεριφορών και δράσεων και μπορούν να 

αντισταθμίσουν πιθανά ελλείμματα στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον των 

παιδιών. 

Τα παιδιά ηλικίας 3-6 ετών δυσκολεύονται να αξιολογήσουν τα χαρακτηριστικά 

των φανταστικών χαρακτήρων. Πάνω απ' όλα, τα παιδιά έχουν δυσκολία να 

αναγνωρίσουν ποια χαρακτηριστικά είναι φανταστικά ή πραγματικά όταν το 

σενάριο της ιστορίας τους τα παρουσιάζει τόσο ρεαλιστικά. Ακόμη και οι 

υπερβολές σε μέγεθος, ταχύτητα και δύναμη είναι δύσκολο να αναγνωριστούν 

ως φανταστικές από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αυτό έχει να κάνει επίσης με 

την αντίληψη ότι, από την οπτική γωνία των παιδιών, σχεδόν όλοι οι άνθρωποι 

είναι ταχύτεροι, μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι από αυτά. 

 

Τα μοντέλα συμπεριφοράς και τα χαρακτηριστικά που έχουν κατασκευαστεί εξ’ 

ολοκλήρου μπορούν, με τη σειρά τους, να ταξινομηθούν από τα μικρότερα 

παιδιά ως μη πραγματικά ή φανταστικά. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, 

ανθρώπους με μαγικές δυνάμεις ή ζώα που μπορούν να μιλούν. Εάν οι 

επαγγελματίες της ΠΕ και οι γονείς παρακολουθούν την χρήση των μέσων από 

τα παιδιά, μπορούν να τα βοηθήσουν να αξιολογήσουν τους χαρακτήρες των 

μέσων και τα χαρακτηριστικά τους ως φανταστικά ή πραγματικά. 

Λόγω της παρουσίας τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι διασημότητες 

μπορούν επίσης να είναι σημαντικές για τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 6 ετών 

(π.χ. ποδοσφαιριστές ή παρουσιαστές παιδικών προγραμμάτων). Αυτοί οι 

άνθρωποι συνήθως δείχνουν μεγάλο πάθος και ενθουσιασμό για την εργασία 

τους. Με την έννοια της λειτουργίας πρότυπου ρόλου, αυτό μπορεί να γίνει 

κίνητρο για τα παιδιά. Μπορεί να είναι σε θέση να μάθουν για μια σειρά χόμπι 

Η συμβουλή μου: Όταν μιλάτε στα παιδιά σχετικά με τους 

χαρακτήρες των μέσων, είναι σημαντικό να τους δίνετε ενδείξεις για 

να κατανοήσουν καλύτερα τα διαφορετικά τους χαρακτηριστικά. Για 

παράδειγμα, μπορεί να σας βοηθήσει να συγκρίνετε γνωστά 

χαρακτηριστικά: εάν ένας χαρακτήρας μέσων είναι εξωπραγματικά 

γρήγορος ή υπερμεγέθης, περιγράφοντάς τον ως τόσο γρήγορο όσο 

ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο ή τόσο μεγάλο όσο ένα σπίτι, μπορεί να 

βοηθήσει τα παιδιά. Αυτές οι συγκρίσεις χαρακτηριστικών μπορούν 

επίσης να είναι πολύ χρήσιμες για χειροτεχνία και ζωγραφική. Για 

να καταστεί κατανοητός και ορατός ο υπερμεγέθης χαρακτήρας 

ενός μέσου, μπορείτε να ζωγραφίσετε, για παράδειγμα, τον 

υπερμεγέθη χαρακτήρα μέσων δίπλα σε ένα άτομο κανονικού 

μεγέθους και ένα σπίτι. 
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και ταλέντα, ή μπορεί να θέλουν να δοκιμάσουν ορισμένες καλλιτεχνικές ή 

αθλητικές δραστηριότητες για τον εαυτό τους. Επιπλέον, οι κανόνες, οι αξίες, η 

φυσική εμφάνιση και ικανότητες κοινοποιούνται στα παιδιά μέσω του 

προεξέχοντος ατόμου. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο χαρακτήρας και 

συχνά η εμφάνιση των διασημοτήτων είναι εξ’ ίσου τεχνητά δημιουργημένα και 

προωθούνται ως εικόνα ενός χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων. Ο στόχος εδώ 

είναι συνήθως να επιτύχουμε ένα μονοδιάστατο χαρακτήρα (π.χ. τον «ισχυρό», 

τον «κοινωνικό», τον «ευχάριστο»), το οποίο, ωστόσο, δεν μπορεί να ταυτιστεί με 

το αντίστοιχο εξέχον πρόσωπο. Οι κόσμοι των φανταστικών χαρακτήρων 

παρουσιάζονται με αφηγηματικό τρόπο, ενώ οι πραγματικοί άνθρωποι δεν είναι 

πάντα μονοδιάστατοι, αλλά πιο περίπλοκοι στα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς τους. Αυτό το πολυδιάστατο μπορεί να κάνει αυτούς τους 

χαρακτήρες δύσκολο για τα παιδιά να τους χειριστούν, ειδικά στην περίπτωση 

των «ταμπού» που είναι διάχυτα στα μέσα ενημέρωσης. 

Υπάρχει πλήθος ηρώων των μέσων ενημέρωσης που μπορούν να εμπλουτίσουν 

την καθημερινή ζωή των παιδιών και να τους δώσουν καλές ιδέες. Ωστόσο, είναι 

σημαντικό να ληφθεί υπ’ όψιν ότι εκτός από τους ήρωες των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης υπάρχουν και συγκεκριμένοι πραγματικοί χαρακτήρες 

αναγνώρισης και πρότυπα ρόλων στο περιβάλλον τους, όπως ο χιουμορίστας 

εκπαιδευτικός στην ΠΕ, η μεγαλύτερη αδερφή, ο πατέρας που έχει κατανόηση ή 

ο θαρραλέος φίλος. Προκειμένου να προωθηθεί αυτή η ισορροπία, είναι σκόπιμο 

να ασχοληθείτε με τους ήρωες της πραγματικής ζωής σε σχέση με την ενίσχυση 

της παιδείας στα μέσα των παιδιών. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στις 

συνοδευτικές και δημιουργικές δραστηριότητες στην καθημερινή ζωή της ΠΕ. 

Για προσανατολισμό στον κόσμο, θετική και υγιή ανάπτυξη των παιδιών, είναι 

απαραίτητη μια ισορροπημένη συνύπαρξη πραγματικών ηρώων και ηρώων που 

προέρχονται από τα μέσα. 

 

 

 

Η συμβουλή μου: Για να κατανοήσουν τα παιδιά ότι μπορούν να 

είναι οι ίδιοι ήρωες, σας συνιστώ να συζητήσετε με τα παιδιά 

σχετικά με γεγονότα στα οποία οι ίδιοι ή οι φίλοι τους έχουν 

δείξει ηρωϊκή συμπεριφορά. Αυτό μπορεί να ακολουθήσει αφού 

ξεπέρασαν ένα μεγάλο φόβο, κάποιος ανιδιοτελώς βοήθησε 

κάποιον άλλο, ή κάτι πολύ δύσκολο έχει επιτευχθεί. Για την 

συζήτηση προτείνω συνομιλίες, αλλά και η ζωγραφική με εικόνες 

ή παιχνίδια ρόλων είναι επίσης κατάλληλα. 
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4. Υποστήριξη γονέων 

Οι χαρακτήρες που προέρχονται από τα μέσα έχουν μεγάλη σημασία για την 

καθημερινή ζωή των παιδιών και την προσωπική τους ανάπτυξη. Για τον λόγο 

αυτό, το θέμα θα πρέπει επίσης να συζητηθεί μεταξύ των επαγγελματιών της 

ΠΕ και των γονέων. 

Εάν ασχοληθεί κανείς με το θέμα αυτών των χαρακτήρων, είναι καλή ευκαιρία 

να ανταλλάξετε πληροφορίες με τους γονείς σχετικά με το ευρύ φάσμα και την 

συνάφεια των χαρακτήρων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Για παράδειγμα, οι 

γονείς ενδέχεται να είναι σίγουροι ότι χειρίζονται σωστά το θέμα με τους 

χαρακτήρες από τα μέσα. Εδώ μπορεί να είναι χρήσιμο οι επαγγελματίες της ΠΕ 

να τους παρέχουν υλικό ή να περιλάβουν πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα 

όταν τους συναντούν στις ημέρες γονέων. Υπάρχει επίσης η ευκαιρία να 

παρουσιάσετε στους γονείς συγκεκριμένα αποτελέσματα εργασίας σχετικά με 

το θέμα των ηρώων των μέσων. Οι συνομιλίες μπορεί να είναι αρκετά 

αποτελεσματικές αν προβάλετε σχετικές χειροτεχνίες, πίνακες ζωγραφικής, 

αφίσες ή κολλάζ που γίνονται από τα παιδιά με την βοήθεια των 

επαγγελματιών της ΠΕ. 

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς τον ρόλο που παίζουν οι χαρακτήρες 

των μέσων στην αναζήτηση προσανατολισμού και στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων των παιδιών. Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι, εκτός από 

τους φίλους και τα αδέλφια, οι γονείς έχουν επίσης σημαντική επιρροή σχετικά 

με ποιούς ήρωες των μέσων προτιμούν τα παιδιά. 

Οι επαγγελματίες του τομέα της ΠΕ επωφελούνται επίσης από την ανταλλαγή 

απόψεων με τους γονείς, καθώς οι γονείς μπορούν να παρέχουν ενδιαφέρουσες 

γνώμες για την παιδαγωγική εργασία στην ΠΕ σχετικά με αυτό το θέμα. 

 

 

Η συμβουλή μου: Μπορείτε να προσκαλέσετε στο σχολείο της ΠΕ 

ήρωες από την καθημερινή ζωή, όπως αστυνομικούς, νοσηλευτές ή 

την δική σας γιαγιά, που στη συνέχεια μιλούν στα παιδιά για την 

ζωή τους και τους λένε για τα δικά τους πρότυπα ρόλων. Στη 

συνέχεια, με την υποστήριξή σας, τα παιδιά μπορούν, για 

παράδειγμα, να δημιουργήσουν κολλάζ σχετικά με αυτά που έχουν 

συζητηθεί ή να διεξάγουν συνεντεύξεις με τους «καθημερινούς 

ήρωες» και να τις καταγράψουν. 
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Ξεκινήσετε τώρα και δοκιμάσετε τις γνώσεις σας στην πράξη. Τα πρακτικά 

μας παραδείγματα μπορούν να σας δώσουν κάποιες αρχικές ιδέες. 



 

KIT@_ERASMUS+ 
 

87 Διαδραστικό Εγχειρίδιο για τον Γραμματισμό στα Μέσα στην Προσχολική Εκπαίδευση 

5η Ενότητα – Διαφήμιση 

Στην καθημερινότητά τους, τα παιδιά συναντούν τις πιο ποικίλλες μορφές 

διαφήμισης στα περιοδικά, στην τηλεόραση, στις υπεραγορές ή στις δημόσιες 

συγκοινωνίες. Τα παιδιά συνήθως βρίσκουν την διαφήμιση πολύ συναρπαστική. 

Όσο πιο χαριτωμένη, πιο ελκυστική και πιο διασκεδαστική είναι η διαφήμιση, 

τόσο πιο γρήγορα εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Λόγω της φυσικής περιέργειας των 

παιδιών, οι διαφημιστές γρήγορα εισβάλουν στον κόσμο των παιδιών. 

Η διαφημιστική προβολή με γνώμονα το κέρδος αποσκοπεί στην δημιουργία 

συγκεκριμένων αγοραστικών ενδιαφερόντων και την δημιουργία αναγκών των 

καταναλωτών. Στόχος της είναι να προσελκύσει την προσοχή σε μια 

συγκεκριμένη επιχείρηση, μάρκα, υπηρεσία ή προϊόν και να ενθαρρύνει τους 

πιθανούς πελάτες να πραγματοποιήσουν μια αγορά. Προσαρμοσμένη σε μια 

συγκεκριμένη ομάδα-στόχο, στην οποία πρέπει να στοχεύσει, υπάρχει διαφήμιση 

σε διαφορετικούς προσανατολισμούς και μορφές. 

Τα παιδιά αποτελούν επίσης σημαντική ομάδα-στόχο για την οικονομία, καθώς 

οι επιθυμίες τους για κατανάλωση μπορούν να επηρεάσουν την αγοραστική 

συμπεριφορά των γονέων. Λόγω του χαρτζιλικιού ή των χρημάτων που 

παίρνουν σαν δώρο τις γιορτές και στα γενέθλια τους, έχουν ήδη την δική τους 

αγοραστική δύναμη. Κατά μέσον όρο, τα άτομα ηλικίας τεσσάρων έως πέντε 

ετών λαμβάνουν περίπου 12 ευρώ το μήνα χαρτζιλίκι στην Ελλάδα. Ωστόσο, η 

διαφήμιση δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά λόγω της τρέχουσας 

αγοραστικής δύναμής τους, αλλά και λόγω της μελλοντικής αγοραστικής τους 

δύναμης. Προκειμένου να καταναλώνουν ορισμένα προϊόντα αργότερα στη ζωή 

τους ως ενήλικες, τα παιδιά πρέπει ήδη να συνδέονται με αυτά τα εμπορικά 

σήματα και τα προϊόντα σε νεαρή ηλικία. 

Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας δεν μπορούν ακόμα να κατανοήσουν τις 

προθέσεις της διαφήμισης, καθώς η εμπειρία έχει δείξει ότι δεν κατανοούν ακόμα 

πώς λειτουργεί η οικονομία. Επίσης, δυσκολεύονται να αποφύγουν την 

απανταχού παρούσα διαφήμιση και να διακρίνουν το πραγματικό περιεχόμενο 

από την διαφήμιση. Ο αποφασιστικός παράγοντας για αυτό είναι βεβαίως ότι η 

εμπορευματοποίηση, εκτός από την συμβατική διαφήμιση, γίνεται όλο και πιο 

σημαντική και αυτή η μέθοδος προώθησης και προβολής προϊόντων γίνεται 

αντιληπτή από τα παιδιά ως ιδιαίτερα ελκυστική. Η μεγάλη ποικιλλία της 

εμπορευματοποίησης που προσφέρεται καθιστά την διαφήμιση και τους 

χαρακτήρες των μέσων μαζικής ενημέρωσης όλο και πιο συνηθισμένα 

φαινόμενα στην καθημερινή μας ρουτίνα και το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά. 

Τα παιδιά ανήκουν στην καταναλωτική μας κοινωνία και, επομένως, είναι 

άμεσοι στόχοι της διαφήμισης. Δεδομένου ότι τα παιδιά εκτίθενται στη 

διαφήμιση στην καθημερινότητά τους, είναι σημαντικό να τα βοηθήσουμε να 

αναπτύξουν μια κριτική προσέγγιση προς αυτήν. Θα μπορούσε να είναι 
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αποτελεσματική πρακτική αν κάναμε μαζί τους την αναγνώριση των 

διαφημίσεων μέσω τυπικών χαρακτηριστικών και την αναφορά στις προθέσεις 

των διαφημιζομένων στην κοινωνία και συνεπώς ότι είναι άμεσοι στόχοι της 

διαφήμισης. Δεδομένου ότι τα παιδιά εκτίθενται στην διαφήμιση στην 

καθημερινότητά τους, είναι σημαντικό να τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν μια 

κριτική προσέγγιση προς αυτήν.  

 

Τα παιδιά ηλικίας μεταξύ τριών και έξι ετών χρειάζονται καθοδήγηση για να 

αναπτύξουν μια αντανακλαστική και κριτική προσέγγιση στην διαφήμιση. 

Προκειμένου να ενισχυθεί ο γραμματισμός των μέσων, είναι σημαντικό να τους 

δίνεται η δυνατότητα να εντοπίζουν, να κατανοούν και να διαχειρίζονται την 

διαφήμιση με κριτικό πνεύμα. Αυτό υποδηλώνει την ανάγκη ανάληψης δράσης 

σε διάφορα επίπεδα. Αφ’ ενός, χρειαζόμαστε επαγγελματίες στην ΠΕ που 

μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν μια υπεύθυνη και 

αντανακλαστική προσέγγιση στη διαφήμιση (και σε άλλο περιεχόμενο των 

μέσων). Αφ’ ετέρου, οι συνήθειες των καταναλωτών και ο χειρισμός της 

διαφήμισης μέσα στην οικογένεια είναι εξ’ ίσου σημαντικά θέματα με την 

λειτουργία του προτύπου των γονέων. Μέχρι να γίνουν συνειδητοί, ενεργοί και 

αντανακλαστικοί χρήστες των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, οι 

προσωπικές εμπειρίες των ίδιων των παιδιών είναι επίσης καθοριστικές. 

Χρησιμοποιώντας μια παιχνιδιάρικη προσέγγιση, οι νηπιαγωγοί μπορούν να 

βοηθήσουν να δημιουργηθεί μια σημαντική βάση για την ανάπτυξη του 

γραμματισμού στα μέσα για τα παιδιά ηλικίας μεταξύ τριών και έξι ετών που 

μπορούν να οδηγήσουν στην σταδιακή ευαισθητοποίησή τους. 

 

Η συμβουλή μου: Η αξιόπιστη και τακτική αναγνώριση των 

διαφόρων χαρακτηριστικών της διαφήμισης μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο με πολλή πρακτική και βοήθεια από 

ενηλίκους. Σε συνομιλία με τα παιδιά, μπορείτε να 

συλλέγετε παραδείγματα διαφήμισης μέσω διαδικτυακών 

μέσων. Οι τυπωμένες εικόνες ή τα σχέδια μπορούν να 

χρησιμεύσουν ως ενδείξεις και βοήθεια. 
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Γράφημα 7: Διαμόρφωση γνώμης του παιδιού σχετικά με τις διαφημίσεις στα μέσα 

 

Αυτή η ενότητα, «Διαφήμιση», ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο το θέμα 

μπορεί να αντιμετωπιστεί από τους νηπιαγωγούς. Καθιστά σαφές γιατί η 

διαφήμιση είναι τόσο συναρπαστική για τα παιδιά  και πώς τους απευθύνεται. 

Παρουσιάζει διαφορετικές μορφές διαφήμισης και μέσα ενημέρωσης. Επιπλέον, 

εξηγούνται σημαντικές νομικές συνθήκες, π.χ. η συνθήκη «Rundfunkstaatsvertrag» 

(Interstate Broadcasting Treaty) ή «Jugendmedienschutz-Staatsvertrag» (Προστασία 

των παιδιών και των νέων στα ΜΜΕ). Επισημαίνεται επίσης η επιρροή της 

διαφήμισης στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας και παρουσιάζονται τρόποι με 

τους οποίους μπορούν να βοηθηθούν τα παιδιά από τους επαγγελματίες της ΠΕ 

για να αναπτύξουν μια αντανακλαστική προσέγγιση στην διαφήμιση. 

Ενισχύουν την ικανότητα του παιδιού να σκέπτεται 
κριτικά τις διαφημίσεις στα μέσα

Νηπιαγωγοί

Προσωπική 
εμπειρία του 

παιδιού

Νοοτροπία 
γονέων ως 
προς την 

διαφήμιση

Η συμβουλή μου: Κάνετε τα παιδιά «ντετέκτιβ διαφήμισης». Σε 

μικρές ομάδες, μπορούν να περιηγηθούν σε περιοδικά και να 

κόψουν διαφημίσεις. Στη συνέχεια αξιολογούν τα αποκόμματα. 

Επαναλάβετε ξανά και ξανά τα γνωστά διαφημιστικά 

χαρακτηριστικά. Η παρακολούθηση διαφημίσεων που έχουν 

επιλεγεί προηγουμένως μαζί στην τηλεόραση μπορεί επίσης να 

συμβάλει στην εδραίωση της αναγνώρισης των χαρακτηριστικών 

της διαφήμισης και στην δημιουργία αξιόπιστης βάσης για την 

διάκριση μεταξύ διαφημίσεων και προγραμμάτων. 

http://www.ard.de/home/die-ard/fakten/Rundfunkstaatsvertrag/538802/index.html
https://www.kjm-online.de/fileadmin/user_upload/Rechtsgrundlagen/Gesetze_Staatsvertraege/JMStV_Genese/Jugendmedienschutz-Staatsvertrag__JMStV__in_der_Fassung_des_19._RA__StV.pdf
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1. Διαφήμιση και Μικρά Παιδιά 

Στην κοινωνία μας σήμερα, τα παιδιά αποτελούν μια ελκυστική ομάδα στόχου 

για την βιομηχανία της διαφήμισης. Σε αυτή την ενότητα θα επικεντρωθούμε 

στο γιατί τα παιδιά ενδιαφέρονται για τα διαφημιστικά μηνύματα, ποια στοιχεία 

σχεδιασμού υπάρχουν για τα παιδιά να εστιάζουν την προσοχή τους και πώς τα 

επηρεάζει η διαφήμιση. 

Όταν απευθύνεται σε παιδιά, η διαφήμιση αναφέρεται ειδικά στις βασικές τους 

ανάγκες. Τέτοιες διαφημιστικές υποσχέσεις περιλαμβάνουν την δημοτικότητα, 

την αναγνώριση, την συμμετοχή και το δικαίωμα γνώμης. Η διαφήμιση 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την ομάδα-στόχο, διότι τα θέματα παιδικής 

ηλικίας, τα αναπτυξιακά καθήκοντα και οι αναπτυξιακοί ψυχολογικοί 

παράγοντες είναι πλήρως ενσωματωμένοι. Επιπλέον, η διαφήμιση δίνει 

προσανατολισμό στα παιδιά και παρέχει επίσης πληροφορίες για τον κόσμο. Οι 

ανάγκες των παιδιών, οι οποίες ενεργοποιούνται μέσω της διαφήμισης, 

στηρίζουν την δική τους γνώμη και την λήψη αποφάσεων. Τα παιδιά έχουν την 

ευκαιρία να ασχοληθούν με το τι είναι σημαντικό για αυτά και να μάθουν πώς 

να λαμβάνουν αποφάσεις. 

Όπως συμβαίνει με το γενικό περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης, τα παιδιά 

γοητεύονται από την διαφήμιση που σχετίζεται με τη ζωή τους και λαμβάνει υπ’ 

όψιν τα ενδιαφέροντα τους. Επιπλέον, τα παιδιά μπορούν εύκολα να 

κατανοήσουν τις διαφημίσεις, καθώς είναι συνήθως αυστηρά όσον αφορά στο 

περιεχόμενο. Αυτό, με τη σειρά του, είναι πολύ αποτελεσματικό για την 

προσέλκυση της προσοχής τους. Εκτός από τις φόρμες, τις φωνές, τη μουσική 

και τα χρώματα, τα παιδιά εντυπωσιάζονται επίσης από την εφευρετικότητα 

των διαφημιστών και το στοιχείο του χιούμορ που εφαρμόζουν. Επιπρόσθετα, 

ένα πολύ ισχυρό στοιχείο είναι η μουσική που χρησιμοποιούν και δεν 

χρειάζονται πολύ χρόνο για να τραγουδήσουν ταυτόχρονα με τα διαφημιστικά 

μουσικά κομμάτια. Έτσι, τα διαφημιζόμενα προϊόντα γίνονται αξέχαστα. 

Η προσοχή των παιδιών προσελκύεται επίσης από την διαφήμιση μέσω της 

χρήσης γνωστών χαρακτήρων. Οι διαφημιστές χρησιμοποιούν είτε χαρακτήρες 

που τα παιδιά γνωρίζουν ήδη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε 

δημιουργούν ειδικούς χαρακτήρες για τις διαφημίσεις σχετικά με συγκεκριμένα 

δημοφιλή θέματα και ενδιαφέροντα των παιδιών. Η εξοικείωση με τα προϊόντα 

και τα εμπορικά σήματα καθώς και οι τάσεις εντός της ηλικιακής ομάδας 

μπορούν επίσης να επηρεάσουν την προσοχή των παιδιών. Το ενδιαφέρον τους 

για την διαφήμιση αυξάνεται όταν μπορούν να αναγνωρίσουν ετικέτες ή 

εμπορικά σήματα. 
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Η συχνή επανάληψη της διαφήμισης και της προώθησης προϊόντων μέσω 

διαφόρων καναλιών των μέσων οδηγεί σε γρήγορη απομνημόνευση των 

συνθημάτων και των εμπορικών σημάτων. Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να 

επηρεάσει την αντίληψη των παιδιών για τη μάρκα ή την απόφασή τους να 

αγοράσουν (ή έμμεσα την απόφαση των γονέων τους). Ειδικότερα, ένα 

προωθούμενο προϊόν ξυπνά τις επιθυμίες των καταναλωτών και θεωρείται 

θετικό εάν η διαφήμισή του γίνεται αντιληπτή θετικά. Εάν ένα μήνυμα 

διαφήμισης υπόσχεται θετικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, τότε τα παιδιά 

πιστεύουν αυτές τις υποσχέσεις. Σε γενικές γραμμές, δεν αμφισβητούν την 

αξιοπιστία της διαφήμισης. Μόνο μέσω των δικών τους θετικών ή αρνητικών 

εμπειριών μπορούν τα παιδιά να διαφοροποιήσουν σταδιακά την αντίληψή τους 

για διαφημιστικές υποσχέσεις. 

 

 

Η συμβουλή μου: Μερικές φορές βοηθάει μια αλλαγή 

προοπτικής. Ενθαρρύνετε τα παιδιά να σκεφτούν ένα μικρό 

διαφημιστικό μήνυμα για ένα συγκεκριμένο προϊόν και να το 

υλοποιήσουν. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά αναπτύσσουν 

καλύτερη κατανόηση των προθέσεων της διαφήμισης και των 

στόχων που επιδιώκουν οι διαφημιστές στην εργασία τους. Στη 

συνέχεια μπορείτε να σκεφτείτε μαζί με τα παιδιά γιατί οι 

διαφημίσεις δεν δίνουν πάντα αυτό που υπόσχονται. Με αυτόν 

τον τρόπο, μπορεί να βελτιωθεί μια κριτική εξέταση της 

διαφήμισης και οι στόχοι της διαφήμισης μπορούν να γίνουν 

καλύτερα κατανοητοί. 

Η συμβουλή μου: Παρακολουθήετε μαζί με τα παιδιά μια 

επιλεγμένη εμπορική διαφήμιση για τροφές, π.χ. για ένα 

γιαούρτι, και δείτε τις εντυπώσεις και τα μηνύματα. Τα παιδιά 

μπορούν στη συνέχεια να γίνουν δοκιμαστές τροφίμων και να 

αναλύσουν το προϊόν από την άποψη της γεύσης και της 

εμφάνισης. Σε μια ομάδα, κάνετε σύγκριση των ιδεών που έχουν 

εκφράσει προηγουμένως σχετικά με το προϊόν με τα 

πραγματικά «αποτελέσματα των δοκιμών». Με αυτόν τον 

τρόπο, τα παιδιά μπορούν να αναγνωρίσουν διαφορές και 

ομοιότητες μεταξύ της διαφημιστικής υπόσχεσης και του 

πραγματικού προϊόντος. 

Template 
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Η φυσική περιέργεια, το ανοικτό πνεύμα και η δίψα για γνώση του παιδιού 

διευκολύνουν την διαφημιστική βιομηχανία να διεγείρει το ενδιαφέρον τους και 

την παρατήρηση τους. Τα μικρότερα παιδιά δυσκολεύονται να διακρίνουν και να 

κατανοήσουν με σαφήνεια τις παρεχόμενες πληροφορίες. Ως εκ τούτου, οι 

διαφημιστικές έλξεις μπορούν εύκολα να φτάσουν στην ομάδα-στόχο. 

Τα παιδιά μπορούν επίσης μερικές φορές να αναπτύξουν μια κριτική και 

αρνητική στάση απέναντι στην διαφήμιση. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, 

όταν αισθάνονται έντονα ενοχλημένα από την διαφήμιση όταν χρησιμοποιούν 

μέσα ενημέρωσης. 

Οι καταναλωτικές συνήθειες και οι βασικές αξίες στην οικογένεια έχουν επίσης 

σημαντικό αντίκτυπο στον βαθμό στον οποίο τα παιδιά επηρεάζονται από την 

διαφήμιση από την άποψη των επιθυμιών και των αναγκών τους. Τελικά, οι 

γονείς δείχνουν στα παιδιά τους πώς οι ίδιοι αντιμετωπίζουν τις επιθυμίες 

καταναλωτών και την διαφήμιση και είναι υπεύθυνοι για τις αγοραστικές 

αποφάσεις αγοράς της οικογένειας τους. 

2. Διαφημιστικά Μέσα και Μορφές 

Η διαφήμιση μάρκας και προϊόντος χρησιμοποιεί μια μεγάλη ποικιλλία μέσων, 

όπως εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση ή ιστοσελίδες για να δημιουργήσει 

ανάγκες και να προκαλέσει ενδιαφέρον. Εδώ μπορεί κανείς να περιγράψει 

μερικές ουσιαστικές ομοιότητες των διαφημιστικών μορφών, αλλά και διαφορές. 

Οι βασικοί στόχοι της διαφήμισης σε όλους τους τομείς είναι οι ίδιοι: η 

διαφήμιση πρέπει να μεταφέρει μια θετική εικόνα, να δημιουργεί ανάγκες και 

επιθυμίες, να εμπνέει τους ανθρώπους να αγοράζουν, να αυξάνει τον κύκλο 

εργασιών και την ευαισθητοποίηση και να προκαλεί ενδιαφέρον για ένα 

εμπορικό σήμα, προϊόν ή υπηρεσία. Τα διαφημιστικά μηνύματα έχουν ως στόχο 

μια συγκεκριμένη ομάδα-στόχο, η οποία είναι γενικά πολύ γνωστή στους 

διαφημιστές. Αυτή η γνώση σχετικά με μια ομάδα-στόχο, σχετικά με την 

κατάσταση της ζωής τους, τις επιθυμίες, τις αξίες, τις στάσεις τους ή τις 

οικονομικές δυνατότητές τους, βασίζεται σε μακροπρόθεσμες και ακριβείς 

παρατηρήσεις και έρευνες. Προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό 

αποτέλεσμα και να ικανοποιηθούν οι συγκεκριμένες ομάδες-στόχοι, η προβολή 

και προώθηση προϊόντων συχνά χρησιμοποιεί ευρήματα από την σημειωτική, 

την θεωρία του χρώματος και του σχεδιασμού, την επιστήμη της επικοινωνίας 

και την ψυχολογία. Με αυτόν τον τρόπο, οι έννοιες διαφήμισης μπορούν να 

προσανατολιστούν ακριβώς στους αντίστοιχους στόχους και την επιθυμητή 

ομάδα-στόχο, το εμπορικό σήμα και το προϊόν καθώς και το μέσο και τον 

διαθέσιμο χώρο. 

Η διαφήμιση στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στο Διαδίκτυο και στις εφαρμογές 

προσπαθεί να εντείνει τα μηνύματά της με συχνές επαναλήψεις και μόνιμη 

παρουσία. Αυτή η υψηλή συχνότητα έχει σκοπό να βοηθήσει την ομάδα-στόχο 
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να ενσωματώσει καλύτερα τα μηνύματα. Ωστόσο, αυτό μπορεί να δημιουργήσει 

μεγάλη πίεση, ειδικά στα μικρότερα παιδιά, καθώς είναι δύσκολο να ξεφύγουν 

από τα συχνά και επαναλαμβανόμενα διαφημιστικά μηνύματα. Επιπλέον, αυτό 

μπορεί να είναι πολύ απογοητευτικό για τα παιδιά, αφού οι αφυπνισμένες 

καταναλωτικές τους επιθυμίες παραμένουν συνήθως ανεκπλήρωτες. 

Ωστόσο, το να κρατάμε τα παιδιά μακριά από την διαφήμιση δεν αποτελεί λύση. 

Είναι πιο σημαντικό να προεπιλέγεται το κατάλληλο περιεχόμενο των μέσων 

ενημέρωσης για τα παιδιά, να τα συνοδεύουμε όταν χρησιμοποιούν τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης και να αρχίσουμε να ενισχύουμε την παιδεία τους στα μέσα 

ενημέρωσης σε πρώϊμο στάδιο στον τομέα της διαφήμισης. 

Διαφήμιση σε έντυπα και αφίσες: Τα διαφημιστικά μηνύματα στα έντυπα 

μέσα συνήθως μεταφέρονται χρησιμοποιώντας εντυπωσιακούς συνδυασμούς 

εικόνων και κειμένου, συναρπαστικά τμήματα εικόνων και γραφικά. Η 

διαφήμιση διαφέρει από το συντακτικό περιεχόμενο χρησιμοποιώντας 

διαφορετικές γραμματοσειρές ή χρώματα που προσελκύουν το μάτι. 

Επισημαίνεται επίσης με τη λέξη «διαφήμιση». Η ορατή τοποθέτηση του 

λογότυπου της εταιρείας ή του προϊόντος είναι επίσης σημαντική, καθώς η 

διαφήμιση θα πρέπει επίσης να παρατηρείται όταν ξεφυλλίζει ο καταναλωτής 

ένα έντυπο μέσο. Οι εικόνες και τα λογότυπα του προϊόντος μπορούν να 

παρατηρηθούν από τα μικρά παιδιά ως ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της 

διαφήμισης. Δεδομένου ότι τα περιοδικά περιέχουν συχνά ολόκληρες σελίδες 

διαφημίσεων ή πολύ μεγάλες διαφημίσεις, οι οποίες ελάχιστα διαφέρουν από το 

συντακτικό περιεχόμενο, είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τα μικρότερα παιδιά να 

συνδέσουν τις σελίδες διαφημίσεων με την διαφήμιση. Ακόμη και μικρά παιδιά 

είναι εξοικειωμένα με την προβολή οπτικού περιεχομένου επειδή παρατηρούν 

τους γονείς τους που χρησιμοποιούν έντυπα μέσα. Επίσης χρησιμοποιούν 

παιδικά περιοδικά και βιβλία. Αν και τα παιδιά ηλικίας μεταξύ τριών και έξι 

ετών συνήθως δεν μπορούν να διαβάσουν σωστά, τα μηνύματα με εικόνα τα 

προσεγγίζουν. 

Ραδιοφωνική διαφήμιση: Οι ενήλικες συχνά χρησιμοποιούν το ραδιόφωνο ως 

συνοδευτικό μέσο, π.χ. στο πρωινό ή στο αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιείται 

τυχαία και ασυνείδητα. Επομένως, η ραδιοφωνική διαφήμιση πρέπει να 

αναγνωρίζεται από ένα σαφώς ακουστικό σήμα. Επιπλέον, οι ίδιες οι 

διαφημίσεις επισημαίνονται σαφώς για να ακουστούν από τον ακροατή. 

Επομένως, η διαφήμιση στο ραδιόφωνο συχνά χρησιμοποιεί ξεχωριστά 

χαρακτηριστικά, όπως ελκυστικά μουσικά μηνύματα, δυνατές φωνές, 

επαναλήψεις ή αστεία λογοπαίγνια. Αυτά τα στοιχεία σχεδιασμού επιτρέπουν 

στα παιδιά να αναγνωρίζουν εύκολα την διαφήμιση στο ραδιόφωνο. Η 

ραδιοφωνική διαφήμιση έχει υψηλό αποτέλεσμα αναγνώρισης και κινητοποιεί 

τα παιδιά να μιλούν και να τραγουδούν μαζί λόγω των συνεχών επαναλήψεων. 

Τα ραδιοφωνικά διαφημιστικά μηνύματα είναι συνήθως αρκετά σύντομα και 
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έτσι αυτό βοηθάει να προσελκύουν την προσοχή των παιδιών. Επομένως, τα 

μηνύματα ακουστικής διαφήμισης μπορούν πολύ γρήγορα να εδραιωθούν 

σταθερά στη μνήμη των παιδιών (αλλά και των ενηλίκων). Επομένως, οι 

αποφάσεις αγοράς από τους καταναλωτές και η επιλογή μάρκας μπορούν να 

επηρεαστούν έντονα. 

Τηλεοπτική διαφήμιση: Η τηλεοπτική διαφήμιση προσελκύει την προσοχή των 

μικρών παιδιών με πολύχρωμες εικόνες, αστεία ή συναρπαστική μουσική και 

διηγήματα. Επιπλέον, χρησιμοποιεί συχνά γλώσσα που χαρακτηρίζεται από 

ομοιοκαταληξία, μικρές προτάσεις και άλλα γλωσσικά διακοσμητικά. Αυτό 

κάνει τα διαφημιστικά μηνύματα για παιδιά πιο ενδιαφέροντα και ευκολότερα 

κατανοητά ανάλογα με την εξέλιξη της γλώσσας τους. Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί 

σταθμοί χρησιμοποιούν την διαφήμιση για παιδιά ειδικά στο πλαίσιο του 

παιδικού προγράμματος τους. Τα διαφημιστικά μηνύματα τοποθετούνται στην 

κατάλληλη θέση του προγράμματος και συνοψίζονται σύμφωνα με το θέμα, 

όπως συμβαίνει με την ομάδα-στόχου των ενηλίκων. Για παράδειγμα, πριν και 

μετά από μια εκπομπή για ζώα, οι διαφημίσεις προϊόντων ξεθωριάζουν για να 

προσελκύσουν ειδικά το ερευνητικό πνεύμα των παιδιών. Η διαφήμιση για 

κούκλες είναι πιο πιθανό να παιχτεί στο περιβάλλον του προγράμματος 

«Προγράμματα για κορίτσια». Στην τηλεόραση, ωστόσο, τα παιδιά μπορούν 

επίσης να δουν διαφημίσεις που απευθύνονται σε ενήλικες. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, αυτά τα μηνύματα μπορεί να επηρεάσουν την ανάπτυξη των 

παιδιών, γι' αυτό και ενδέχεται να μην μεταδίδονται κατά την διάρκεια της 

ημέρας. Μελέτες σχετικά με την τηλεόραση δείχνουν ότι τα παιδιά ηλικίας 

μεταξύ τριών και έξι ετών δεν μπορούν να διακρίνουν μεταξύ της διαφήμισης 

και του περιεχομένου του προγράμματος. Μόνο παιδιά ηλικίας επτά και άνω 

γνωρίζουν ότι η διαφήμιση θέλει να πουλήσει κάτι. Από την ηλικία των έντεκα, 

τα παιδιά αρχίζουν να θεωρούν την διαφήμιση όλο και περισσότερο 

αναξιόπιστη. Προκειμένου η τηλεοπτική διαφήμιση να διακρίνεται από τα 

πραγματικά προγράμματα, χρειάζεται μια ολοκληρωμένη κατανόηση της 

διαφήμισης, την οποία συνήθως δεν έχουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Ωστόσο, με λίγα απλά τυπικά χαρακτηριστικά, τα παιδιά μπορούν επίσης 

εύκολα να αναγνωρίσουν την διαφήμιση στην τηλεόραση. Τα χρήσιμα σημάδια 

αναγνώρισης των παιδιών μπορούν να είναι, για παράδειγμα, τα 

οπτικοακουστικά σήματα στην αρχή και στο τέλος του διαφημιστικού τμήματος, 

τα ονόματα των προϊόντων και των εμπορικών σημάτων και το λογότυπο του 

καναλιού που λείπει, το οποίο δεν εμφανίζεται κατά την διάρκεια του 

διαφημιστικού διαλείμματος. 

Διαδικτυακή διαφήμιση: Τα μέσα ενημέρωσης στο Διαδίκτυο προσφέρουν 

πάντα νέες μορφές διαφήμισης που χρησιμοποιούν μια μεγάλη ποικιλία 

τεχνικών δυνατοτήτων. Στις ιστοσελίδες, για παράδειγμα, θα βρείτε 

διαφημιστικά banners που, εκτός από τα γνωστά χαρακτηριστικά της 
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διαφήμισης εκτύπωσης, χρησιμοποιούν εφέ χρώματος, ήχους ή μεταβαλλόμενο 

περιεχόμενο. Στα κοινωνικά δίκτυα, η διαφήμιση εμφανίζεται συνήθως σε 

εξατομικευμένη μορφή μεταξύ των καταχωρίσεων ή στην άκρη της σελίδας, ενώ 

τα κλιπ οπτικοακουστικής διαφήμισης εισάγονται σε βίντεο και σε προηγούμενα 

στάδια. Δεδομένου ότι ορισμένες μορφές διαφήμισης σχεδιάζονται σκόπιμα έτσι 

ώστε να μην αναγνωρίζονται αμέσως ως διαφημίσεις, είναι μερικές φορές 

δύσκολο για τους ενήλικες να διακρίνουν σαφώς το περιεχόμενο και την 

διαφήμιση. Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να προσδιοριστούν σαφή και 

αδιαμφισβήτητα χαρακτηριστικά της διαδικτυακής διαφήμισης. Υπάρχουν μόνο 

λίγα χαρακτηριστικά που μπορούν να αναζητήσουν τα παιδιά. Αυτά 

περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ενδείξεις τιμών, εικονογραφήσεις προϊόντων 

και εμπορικών σημάτων, αιτήσεις αγοράς και ετικέτες με τον όρο «διαφήμιση». 

Η διαδικτυακή διαφήμιση συχνά γίνεται αντιληπτή από τα παιδιά ως 

ενοχλητική και επιβαρυντική. Για παράδειγμα, είναι δύσκολο να απομακρύνουν 

μεγάλα παράθυρα διαφήμισης που καλύπτουν την πραγματική ιστοσελίδα 

χωρίς βοήθεια. Επιπλέον, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος στο διαδίκτυο τα παιδιά 

να συναντήσουν διαφημίσεις με ακατάλληλο περιεχόμενο. Θα πρέπει πάντοτε 

να διασφαλίζεται ότι τα παιδιά επισκέπτονται μόνο αναγνωρισμένους 

ιστοτόπους για παιδιά, ακόμη και αν συνοδεύονται από ενήλικες. Στην 

περίπτωση των διαδικτυακών προγραμμάτων για παιδιά, αποτελεί επομένως 

ένα ειδικό χαρακτηριστικό ποιότητας εάν αυτές οι προσφορές δεν περιέχουν 

διαφημίσεις. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μπορούν να προστατευθούν από 

πιθανές υπερβολικές απαιτήσεις. 

Διαφήμιση σε εφαρμογές: Στις δωρεάν εφαρμογές μπορεί κανείς να βρει συχνά 

διαφημίσεις με την μορφή ξεθωριασμένων εικόνων, ως εγγεγραμμένα βίντεο ή 

ως μικρές διαφημιστικές αφίσες. Οι πλήρεις πληρωμένες εκδόσεις είναι συνήθως 

χωρίς διαφήμιση. Μια ξεχωριστή μορφή διαφήμισης σε εφαρμογές είναι οι 

αποκαλούμενες «αγορές εντός εφαρμογής» ή «στοιχεία εντός εφαρμογής». Αυτό 

σημαίνει ότι, για παράδειγμα, σε μια δωρεάν εφαρμογή παιχνιδιών, μπορούν να 

αγοραστούν επιπλέον υλικά για να βοηθήσουν τον παίκτη να επιτύχει τον 

στόχο του παιχνιδιού γρηγορότερα. Ενώ οι μεγάλες διαφημίσεις σε εφαρμογές 

όπως οι αφίσες, τα βίντεο ή τα αναδυόμενα παράθυρα μπορούν συνήθως να 

αναγνωριστούν από τις διαφορές εμφάνισης και περιεχομένου, οι αντίστοιχες 

συστάσεις αγοράς για τα στοιχεία εντός εφαρμογής μπορούν συνήθως να 

αναγνωριστούν μόνο με προσεκτική ανάγνωση του μηνύματος και, ως εκ 

τούτου, συχνά δεν θεωρούνται ως διαφήμιση από τα παιδιά. Κατά την επιλογή 

των εφαρμογών για παιδιά, θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να 

μην περιέχουν διαφημίσεις. Τα παιδιά συνήθως θεωρούν ενοχλητική την 

διακοπή που προκαλείται από τα παράθυρα διαφήμισης, π.χ. κατά την διάρκεια 

ενός παιχνιδιού. Πιο σοβαροί όμως είναι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την 

διαφήμιση εφαρμογών. Από τη μία πλευρά, τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν 

και να πληρώσουν για ψηφιακές προσφορές χωρίς να το συνειδητοποιήσουν και 
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χωρίς την συγκατάθεσή τους. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ο κίνδυνος η 

διαφήμιση να παρουσιάζει ακατάλληλα θέματα. 

3. Νομικό Πλαίσιο στην Ελλάδα 

Η διαφημιστική εκστρατεία ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, η οποία 

στοχεύει στην αύξηση της κατανόησης και της ενδυνάμωσης των καταναλωτών 

όσον αφορά στην ηλεκτρονική «διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος» ή την 

διαδικτυακή διαφήμιση συμπεριφοράς (OBA), ξεκίνησε στην Ελλάδα στις 23 

Ιουλίου 2014. Η διαφημιστική εκστρατεία υλοποιείται από το Ελληνικό Μέλος 

SRO του EASA, το Ελληνικό Συμβούλιο Αυτορρύθμισης της Διαφήμισης (SEE)  

και την IAB Greece, σε συνεργασία με την EACA (European Association of 

Communications Agencies). 

Η διαφημιστική εκστρατεία, που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το τμήμα Beyond 

Advertising της Mediacom, διαθέτει διάφορες δημιουργικές έννοιες, όπως ένα 

zip, το οποίο ανοίγει για να αποκαλύψει το μπλε τριγωνικό εικονίδιο 

"AdChoices". 

Κάνοντας κλικ στην διαφήμιση, οι χρήστες θα μεταφερθούν σε μια σελίδα 

προορισμού όπου μπορούν να παρακολουθήσουν ένα βίντεο, το οποίο παρέχει 

μια φιλική προς τον χρήστη περιγραφή της «διαφήμισης βάσει ενδιαφέροντος». 

Στη συνέχεια, οι χρήστες μπορούν επίσης να κάνουν κλικ μέσω της πλατφόρμας 

youronlinechoices όπου, σε απλή και φιλική προς τον χρήστη γλώσσα, 

ενημερώνονται για τις επιλογές τους σχετικά με την στόχευση OBA, τα 

πλεονεκτήματα της OBA, τους τρόπους διαφήμισης στο Διαδίκτυο 

υποστηρίζοντας τους ιστοτόπους και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν και με 

τον τρόπο που μπορούν να διαφυλάξουν την ιδιωτική τους ζωή. 

Επιπλέον, το Ελληνικό Συμβούλιο Αυτορρύθμισης Διαφήμισης (SEE), στο 

πλαίσιο της εντολής του για την τήρηση διαφημιστικών κωδίκων και την 

υπεύθυνη διαφήμιση B2C, έχει αναπτύξει ένα ηλεκτρονικό έντυπο για την 

συλλογή και διαχείριση των καταγγελιών των καταναλωτών σχετικά με τις 

πρακτικές της OBA. 

Η εκπαιδευτική εκστρατεία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πανευρωπαϊκού 

προγράμματος αυτορρύθμισης για την OBA. Η εκστρατεία έχει σχεδιαστεί από 

έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς παγκοσμίως που ονομάζεται 

Mediacom, βασισμένος σε μια έννοια που αναπτύχθηκε από μια ομάδα 

μαθητών στο KH Leuven του Βελγίου, σε διαγωνισμό που διεξήχθη από την 

EACA (European Association of Agencies for Communications). 

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η εκστρατεία εκτελείται σε μια χώρα της νότιας 

Ευρώπης. Η εκστρατεία ξεκίνησε στις 23 Ιουλίου 2014.  

Ο Oliver Gray, Γενικός Διευθυντής της EDAA, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι 

που η Ελλάδα τώρα τυπικά εγκαινιάζει το σύστημα αυτορρύθμισης για την OBA 

http://www.see.gr/
http://www.iab.gr/
http://www.eaca.eu/
http://www.eaca.eu/
http://www.youronlinechoices.com/gr/
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και θα γίνει η πρώτη χώρα της Νότιας Ευρώπης που θα διοργανώσει την 

εκστρατεία ευαισθητοποίησης των καταναλωτών». 

Ο Χάρις Ρούγκας, Γενικός Διευθυντής της IAB Ελλάδας, δήλωσε: «Αυτή η 

εκστρατεία είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αποδοχή της διαφήμισης 

μέσω του Διαδικτύου από τον καταναλωτή. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα 

μέλη μας για την υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας.» 

Η Ελένη Ντόντα, Γενική Διευθύντρια της ΝΑ Ευρώπης, πρόσθεσε: 

«Προσφέροντας τα εργαλεία και την υποδομή, η SEE είναι έτοιμη να συμβάλει 

στην αυτορρύθμιση των πρακτικών της OBA, μια σημαντική προσπάθεια που 

αποσκοπεί στην διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαφήμισης και στην 

προστασία του καταναλωτή. Η αγορά αποδεικνύει και πάλι την αξιοπιστία της 

μέσω αυτού του συνόλου εθελοντικών κανόνων για την OBA, αυτή τη «νέα» 

πρακτική διαφήμισης. 

Σύμφωνα με τον νόμο, υπάρχει υψηλότερο επίπεδο προστασίας όσον αφορά στη 

διαφήμιση στα παιδικά κανάλια. Για παράδειγμα, τα τηλεοπτικά προγράμματα 

για παιδιά δεν πρέπει να διακόπτονται από διαφημίσεις. Η διαφήμιση 

επιτρέπεται μόνο μετά από ένα πρόγραμμα και πριν ξεκινήσει το επόμενο 

πρόγραμμα. Πάνω απ' όλα, η ζήτηση σαφούς διαχωρισμού μεταξύ 

προγραμμάτων και διαφήμισης έχει μεγάλη σημασία για τα παιδιά κάτω των έξι 

ετών. Η ικανότητα διαφοροποίησης μεταξύ αυτών των δύο περιοχών μπορεί να 

αναπτυχθεί με την βοήθεια της παιδαγωγικής εργασίας των μέσων ενημέρωσης 

στα σχολεία προσχολικής εκπαίδευσης. 

Σήμερα, η απανταχού παρούσα ποικιλλομορφία των μέσων ενημέρωσης 

παρουσιάζει την προστασία των παιδιών και των νέων από τα επιβλαβή μέσα 

ενημέρωσης με δύσκολα καθήκοντα. Από τη μια πλευρά, είναι όλο και πιο 

δύσκολο να χρησιμοποιηθούν αξιόπιστοι μηχανισμοί ελέγχου (π.χ. χρονικά 

όρια) ή τεχνικά μέτρα λόγω του μεγάλου αριθμού μέσων και των ασαφών, 

διασυνοριακών, κυρίως, ηλεκτρονικών καναλιών διανομής. Από την άλλη 

πλευρά, τα προστατευτικά μέτρα καθίστανται απαραίτητα λόγω της αύξησης 

του περιεχομένου που αφορά στην προστασία των παιδιών και της νεολαίας. Για 

τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να συνοδεύονται τα παιδιά, ιδιαίτερα τα μικρά 

παιδιά, όταν χρησιμοποιούν μέσα ενημέρωσης. 

4. Στήριξη Γονέων 

Η διαφήμιση συνοδεύει τα παιδιά στην καθημερινή τους ζωή και πρέπει, κατά 

συνέπεια, να αντιμετωπιστεί από τους παιδαγωγούς και τους γονείς με μια 

αποτελεσματική συνεργασία. Οι γονείς ενδέχεται να είναι αβέβαιοι σχετικά με 

το θέμα της διαφήμισης και να έχουν ερωτήσεις σχετικά με αυτό, τις οποίες 

απευθύνουν στους επαγγελματίες της ΠΕ. Αν οι γονείς ενημερώνονται σχετικά 

με τον γραμματισμό των μέσων στην ΠΕ και σχετικά με  την αντίληψη του 

παιδιού όσον αφορά στη διαφήμιση καθώς και με συμβουλές σχετικά με τις 
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προσφορές πληροφοριών, αυτό μπορεί να τους είναι πολύ χρήσιμο και είναι 

βέβαιο ότι θα ενισχύσει την εκπαιδευτική τους συνεργασία. 

Μια σημαντική πληροφορία για τους γονείς είναι κυρίως ότι το θέμα της 

διαφήμισης στην οικογένεια είναι πρωτίστως σημαντικό όταν επισκέπτονται 

ένα κατάστημα παιχνιδιών ή αγοράζουν είδη παντοπωλείου σε υπεραγορά, 

επειδή τα παιδιά μπορούν να εκφράσουν σαφείς προτιμήσεις για ορισμένα 

προϊόντα πολύ νωρίς. Ωστόσο, συχνά δυσκολεύονται να εξηγήσουν γιατί 

προτιμούν αυτή τη συγκεκριμένη πουτίγκα ή το συγκεκριμένο παιχνίδι. Οι 

γονείς μπορεί επίσης να αντιμετωπίσουν τις επιθυμίες κατανάλωσης των 

παιδιών τους που δεν θέλουν να εκπληρώσουν ή που δεν καταλαβαίνουν. 

Ωστόσο, το γεγονός ότι τα παιδιά έχουν ενθουσιασμό για αυτό ή το άλλο προϊόν 

λόγω της διαφήμισης είναι σαφές σε πολλούς γονείς. 

Αν το θέμα της διαφήμισης συμπεριληφθεί στην ΠΕ, πολλοί γονείς θα το 

υποστηρίξουν. Επιπλέον, οι ίδιοι οι γονείς μπορούν να παρέχουν σημαντικές 

προσεγγίσεις για το παιδαγωγικό έργο των μέσων σχετικά με το θέμα. Είναι 

σημαντικό να διδάσκετε στους γονείς πώς αντιμετωπίζεται το θέμα στην ΠΕ και 

να τους προσφέρετε την ευκαιρία να μιλήσουν. 

 

 

Ξεκινήσετε τώρα και δοκιμάσετε τις γνώσεις σας στην πράξη. Τα 

πρακτικά μας παραδείγματα μπορούν να σας δώσουν κάποιες αρχικές 

ιδέες. 
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6η Ενότητα – Φωτογραφία 

Η φωτογραφική εργασία είναι ιδανική ως εισαγωγή στον γραμματισμό στα μέσα 

στην ΠΕ καθώς τα παιδιά ηλικίας τριών ετών μπορούν ήδη να χειριστούν αυτό 

το μέσο. Προσφέρει μια ποικιλία μεθόδων για να γνωρίσουν την 

πραγματικότητα και να εξερευνήσουν το περιβάλλον. Η εξάπλωση της 

ψηφιακής φωτογραφίας με τάμπλετ και έξυπνο τηλέφωνο κάνει αυτήν την 

εργασία ιδιαίτερα εύκολη. Προσφέρει στα παιδιά εύκολη πρόσβαση στην 

δημιουργική και ενεργή εργασία των μέσων και έχει το πλεονέκτημα ότι τα 

αποτελέσματα είναι άμεσα ορατά. 

Πριν ξεκινήσετε την φωτογραφική εργασία, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε 

μερικούς βασικούς κανόνες φωτογραφίας. Η παρούσα ενότητα σχετικά με το 

θέμα των φωτογραφιών παρέχει μια επισκόπηση του θέματος. Δείχνει επίσης 

ότι η εργασία με τις φωτογραφίες στην ΠΕ έχει νόημα και τι είναι δυνατόν να 

γίνει. Ως παράδειγμα δημιουργικής εργασίας, παρουσιάζουμε την εφαρμογή 

PicCollage, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους και μπορεί 

επίσης να χρησιμοποιηθεί από μικρότερα παιδιά. 

1. Φωτογραφικές Εργασίες στην Προσχολική Εκπαίδευση 

Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται σωστά στην ΠΕ όχι μόνο μπορούν να λένε 

περισσότερες από χίλιες λέξεις, αλλά μπορούν επίσης να βοηθήσουν να 

διδάξουν στα παιδιά χιλιάδες λέξεις και πολλές δεξιότητες. Οι φωτογραφίες 

(π.χ. από βιβλία) επιτρέπουν στα παιδιά να ανακαλύψουν πράγματα που μπορεί 

να μην μπορούν να βιώσουν στην πραγματική ζωή. Με την βοήθεια 

φωτογραφιών, τα παιδιά μπορούν να δουν λουλούδια που δεν αναπτύσσονται 

στον δικό τους κήπο ή ζώα που υπάρχουν μόνο σε μακρινές χώρες. Κανονικά, οι 

φωτογραφίες χρησιμοποιούνται στην ΠΕ για την καταγραφή ειδικών 

εκδηλώσεων ή για την αναγνώριση των παιδικών ιματιοθηκών. Η φωτογραφία 

σπάνια χρησιμοποιείται ως καθημερινό εργαλείο διδασκαλίας. Ωστόσο, λόγω 

της μεγάλης διαθεσιμότητας ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών, όπως εκείνων 

που διατίθενται σε τάμπλετ και έξυπνα τηλέφωνα, η φωτογραφία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί εύκολα στην ΠΕ για να συμπληρώσει ή να διευκολύνει την 

μάθηση. 

Η συμβουλή μου: Αν και τα τάμπλετ και τα έξυπνα τηλέφωνα 

είναι συνηθισμένα σήμερα, η αναλογική φωτογραφία και η 

μετέπειτα ανεξάρτητη ανάπτυξη των εικόνων είναι μια 

μεγάλη εμπειρία για τα παιδιά. Είναι σχεδόν σαν ένα θαύμα 

όταν η τελική εικόνα γίνεται ορατή στο λευκό φωτογραφικό 

χαρτί. 
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Όταν τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν την φωτογραφική 

μηχανή και να βγάλουν τις δικές τους φωτογραφίες για πράγματα που τους 

ενδιαφέρουν, τα κίνητρά τους να μάθουν λέξεις που σχετίζονται με το 

περιεχόμενο των εικόνων τους και να επεκτείνουν το λεξιλόγιο τους 

αυξάνονται. Τα παιδιά αποκτούν επίσης σημαντικές δεξιότητες όπως υπομονή, 

εμπιστοσύνη και να περιμένουν την σειρά τους. Το να δίνετε στα παιδιά την 

ευκαιρία να τραβήξουν φωτογραφίες προσφέρει μια γνώση για το πώς τα παιδιά 

βλέπουν τον κόσμο και σε τι επικεντρώνονται. 

Όταν τα παιδιά διερευνούν ενεργά και άμεσα τον κόσμο, μαθαίνουν 

περισσότερα πράγματα από το να βιώνουν παθητικά τον κόσμο. Η Johanna 

Einarsdottir (2005) διεξήγαγε μια μελέτη που συνέκρινε δύο ομάδες παιδιών που 

χρησιμοποίησαν φωτογραφικές μηχανές. Η μια ομάδα συνοδευόταν από 

ενήλικες όταν τραβούσαν φωτογραφίες. Η άλλη ομάδα τράβηξε φωτογραφίες 

από το σχολείο τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όταν οι ενήλικες ήταν μαζί 

με τα παιδιά, οι φωτογραφίες έδειξαν κυρίως την παιδική χαρά ή άλλους 

ανθρώπους από το περιβάλλον τους. Η μελέτη δείχνει ότι οι φωτογραφίες των 

παιδιών επηρεάστηκαν από τους ενήλικες που ήταν μαζί τους. Τα παιδιά που 

πήγαν μόνα τους τράβηξαν φωτογραφίες με μοναδικό περιεχόμενο. Οι 

φωτογραφίες συχνά έδειχναν άλλα παιδιά που συμμετείχαν σε ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες ή με αστείες εκφράσεις. Οι περισσότερες από τις φωτογραφίες 

έδειξαν επίσης περιεχόμενο που η Johanna Einarsdottir περιγράφει ως ιδιωτικούς 

χώρους, όπως μπάνια, διαδρόμους και ανθρώπους. Αυτές οι εικόνες τράβηξαν 

την προσοχή των παιδιών για τον κόσμο, άποψη που δεν φιλτράρεται από την 

οπτική γωνία του ενήλικα. 

Προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η μαθησιακή εμπειρία με φωτογραφίες και 

φωτογραφικές μηχανές, είναι σημαντικό τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά 

στην διαδικασία λήψης εικόνων. Όταν τα παιδιά μπορούν να πάρουν αποφάσεις 

σχετικά με τις εικόνες που θα τραβήξουν και να χρησιμοποιήσουν ενεργά την 

φωτογραφική μηχανή, οι ευκαιρίες μάθησης αυξάνονται και αυτές οι ευκαιρίες 

γίνονται πιό σημαντικές για τα παιδιά. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές όταν 

πρόκειται για την επέκταση του λεξιλογίου των παιδιών και την ενίσχυση της 

γλωσσικής τους ανάπτυξης. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βοηθήσετε τα παιδιά 

να αναλάβουν την πρωτοβουλία να φωτογραφίσουν. 
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Γράφημα 8: Εργασίες με Φωτογραφίες στην Προσχολική Εκπαίδευση 

Ορισμένες προτάσεις μπορούν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες της ΠΕ και τα 

παιδιά να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την φωτογραφία. Οι εκπαιδευτικοί 

της προσχολικής βαθμίδας πρέπει πρώτα να είναι ανοικτοί στα παιδιά 

χρησιμοποιώντας φωτογραφική μηχανή οι ίδιοι. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο με ακριβές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές επειδή οι ενήλικες μπορεί 

να φοβούνται ότι τα παιδιά θα τις σπάσουν. Είναι επομένως καλύτερο να 

αγοράζετε φθηνές φωτογραφικές μηχανές ή φθηνά τάμπλετ και να διδάσκετε 

στα παιδιά πώς να είναι προσεκτικά με τον εξοπλισμό. 

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ανοικτός στα παιδιά που μπορεί να τραβούν 

φωτογραφίες με αντισυμβατικό τρόπο. Τα παιδιά τείνουν να βλέπουν τον κόσμο 

με έναν μοναδικό τρόπο και η φωτογραφική μηχανή τους επιτρέπει να 

καταγράφουν αυτές τις διαφορετικές προοπτικές. Τα παιδιά δεν θέλουν πάντα 

να φωτογραφίζουν ένα πλήρες αντικείμενο ή ένα άτομο - βρίσκουν τμήματα 

ενός αυτιού ή ενός πίνακα πολύ πιο ενδιαφέροντα σαν θέματα για 

φωτογράφιση. 
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•την δημιουργικότητα

•την συνεργασία

Η συμβουλή μου: Εάν δώσετε στα παιδιά την ευκαιρία να 

επιλέξουν τα ίδια το περιεχόμενο της φωτογραφίας και να 

μιλήσουν για το τί μπορεί να δουν στην εικόνα, αυτό ενισχύει την 

μάθηση της γλώσσας με νόημα. 
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Θα ήταν ιδανικό για τα παιδιά να έχουν επαρκή πρόσβαση σε φωτογραφικές 

μηχανές ή τάμπλετ. Τουλάχιστον τρία τάμπλετ σε μια ομάδα θα ήταν πολύ 

καλά με τα οποία τα παιδιά να μπορούν να τραβήξουν φωτογραφίες και να τις 

εκτυπώσουν αμέσως. Η δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και εκτύπωσης τους 

μέσα σε λίγα λεπτά είναι πολύ χρήσιμη καθώς επιτρέπει στα παιδιά να 

ενσωματώνουν άμεσα τις εικόνες στις δραστηριότητές τους. Τα παιδιά μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν εικόνες αμέσως για να πουν μια ιστορία, να 

δημιουργήσουν ένα έργο τέχνης ή απλά να τεκμηριώσουν τι συνέβη. Αυτό 

μπορεί να είναι μια ανταμοιβή της εμπειρίας μάθησης. 

2. Πρακτική φωτογραφίας 

Είναι σημαντικό να δείξετε στα παιδιά πώς να χρησιμοποιούν την φωτογραφική 

μηχανή και το τάμπλετ για να ενισχύσετε την μάθηση. Οι φωτογραφικές 

μηχανές ή τα τάμπλετ πρέπει να παρουσιάζονται ως συσκευές που πρέπει να 

τις χειρίζονται με προσοχή. Τα παιδιά συχνά το γνωρίζουν αυτό από το σπίτι. 

Υπάρχουν παιδιά που μαθαίνουν γρήγορα πώς να κρατούν την φωτογραφική 

μηχανή σταθερή και να τραβούν μια στοχοθετημένη φωτογραφία. Άλλα παιδιά 

είναι λιγότερο ακριβή κατά την λήψη φωτογραφιών. Σε κάθε περίπτωση, είναι 

σκόπιμο τα παιδιά και να τραβούν φωτογραφίες και να φωτογραφίζονται και 

μετά να βλέπουν τις εικόνες καθώς αυτό τους δίνει ένα αίσθημα ικανότητας και 

Η συμβουλή μου: Αφήσετε τα παιδιά να τραβήξουν φωτογραφίες 

και να απολαύσουν αυτή την διαδικασία, διότι ανοίγουν ένα 

παράθυρο στον κόσμο. Το πιο σημαντικό είναι ότι εσείς και τα 

παιδιά διασκεδάζετε και είστε ανοικτοί στη μάθηση νέων 

πραγμάτων για τα παιδιά. Ακούστε τα και μάθετε από αυτά. 

Συζητήστε με τα παιδιά για τις φωτογραφίες τους και 

ενημερώσετε τα για το τι μαθαίνετε. Βοηθήετε τα να μάθουν το 

ένα από το άλλο. Αυτό θα αυξήσει το κίνητρο των παιδιών να 

μοιραστούν τις ιδέες τους με αυτόν τον νέο τρόπο. 

Η συμβουλή μου: Σκεφτείτε να ενημερώσετε τα παιδιά σχετικά 

με τις οδηγίες για τον χειρισμό ψηφιακών συσκευών στον πρωϊνό 

κύκλο. Στη συνέχεια, θα πρέπει να το επαναλάβετε αργότερα σε 

μικρές ομάδες για να βεβαιωθείτε ότι κάθε παιδί έχει καταλάβει 

τις βασικές διαδικασίες. Επίσης, ορίστε μια σταθερή θέση στην 

αίθουσα διδασκαλίας όπου αποθηκεύονται φωτογραφικές 

μηχανές ή τάμπλετ όταν δεν χρησιμοποιούνται. 

Rules when using a camera 
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επίτευξης. Επιπλέον, είναι εύκολο να δείτε ποιο θέμα έχει επιλέξει κάθε παιδί 

και τι το ενδιαφέρει. 

Πρώτον, θα ήταν καλή ιδέα να μιλήσετε στα παιδιά σχετικά με τις βασικές 

λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής ή του τάμπλετ: 

• Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω την συσκευή; 

• Πώς μπορώ να τραβήξω μια φωτογραφία; 

• Πώς μπορώ να κρατήσω σταθερή την μηχανή; 

• Πού μπορώ να δω τις φωτογραφίες στη συσκευή μου; 

• Πώς μπορώ να διαγράψω μια φωτογραφία που δεν είναι τόσο καλή; 

• Πώς μπορώ να τραβήξω κοντινές φωτογραφίες; 

 

Υπάρχουν διαφορετικές προοπτικές φωτογραφιών, οι οποίες έχουν διαφορετικά 

αποτελέσματα. Μερικές από τις πιο σημαντικές προοπτικές εξηγούνται 

παρακάτω. 

  

Η συμβουλή μου: Αφήσετε τη φωτογραφική μηχανή να πάει από 

το ένα παιδί στο άλλο, έτσι ώστε κάθε παιδί να έχει 

φωτογραφίσει μία φορά. Δείξετε στα παιδιά πώς να αναζητήσουν 

το σκόπευτρο της κάμερας και να εστιάσουν στο θέμα το οποίο 

θέλουν να φωτογραφίσουν. 
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Βασικοί τύποι λήψης 

 

Μακρινή λήψη: μια φωτογραφία σε μακρινή 

λήψη δείχνει ένα περιβάλλον ως σύνολο. Αυτή η 

ρύθμιση είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για λήψεις 

τοπίου, καθώς δίνει στον θεατή μια καλή εικόνα. 

Οι άνθρωποι φαίνονται πολύ μικροί σε μια 

τέτοια εικόνα. 

 

Μεσαίου μήκους λήψη: μια φωτογραφία σε 

μεσαίου μήκους λήψη δείχνει τους ανθρώπους 

σε όλο το μέγεθός τους με κάποιο φόντο. Ο 

θεατής μπορεί να δει περισσότερες λεπτομέρειες 

από ό, τι στην μακρινή λήψη. 

 

Μεσαίο κοντινό πλάνο: εδώ το κυρίως θέμα 

μετακινείται λίγο περισσότερο στο προσκήνιο. 

Τα μεσαία κοντινά πλάνα των ανθρώπων τα 

απεικονίζουν από το κεφάλι μέχρι το ισχίο. 

 

Κοντινό πλάνο: με αυτόν τον τύπο λήψης, το 

θέμα βρίσκεται πολύ κοντά στον θεατή. Οι 

άνθρωποι φαίνονται από το κεφάλι μέχρι το 

μέσο του ανώτερου σώματος. Τα αντικείμενα 

είναι αρκετά αναγνωρίσιμα. 
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Πολύ κοντινό πλάνο: όταν τραβάτε πολύ 

κοντινά πλάνα, το κεφάλι του ατόμου γεμίζει 

ολόκληρη την εικόνα που δείχνει το πρόσωπο 

από το μέτωπο έως το πηγούνι. Αυτό 

παρομοιάζει την εγγύτητα του ατόμου όταν 

αλληλεπιδρά πρόσωπο με πρόσωπο. Επίσης, 

αντικείμενα που έχουν φωτογραφηθεί με αυτόν 

τον τρόπο γεμίζουν ολόκληρη την εικόνα. 

 

Γκρό πλαν: Σε μια εξαιρετικά κοντινή 

απόσταση, μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες, 

όπως την άκρη ενός μολυβιού ή του ματιού ενός 

ατόμου. Τέτοιες εικόνες μπορούν να 

προκαλέσουν την περιέργεια του θεατή αν δεν 

αναγνωρίσει αμέσως αυτό που απεικονίζεται 

στην εικόνα. 

Εικόνες 20-25: διάφοροι τύποι λήψης 

  

Η συμβουλή μου: Με τις εξαιρετικά κοντινές φωτογραφίες που 

παίρνουν τα ίδια τα παιδιά, μπορούν να δημιουργήσουν 

συναρπαστικά φωτογραφικά παζλ. 
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Προοπτική 

 

Προοπτική δρόμου: Αυτή είναι η τυπική μετωπική 

προοπτική του αντικειμένου. 

Όταν ένα παιδί θέλει να φωτογραφίσει ένα άλλο στο 

δρόμο, τα δύο παιδιά βλέπουν το ένα το άλλο στο 

επίπεδο των ματιών. 

 

Θέα σκουληκιού: Το πρόσωπο ή το αντικείμενο 

φωτογραφίζεται από κάτω. Το απεικονιζόμενο 

αντικείμενο ή πρόσωπο φαίνεται ισχυρό και ψηλό. 

Αν ένα παιδί θέλει να φωτογραφίσει ένα άλλο παιδί 

από την θέα του σκουληκιού, το παιδί μπορεί να 

ξαπλώσει κάτω από μια καρέκλα ενώ το άλλο παιδί 

στέκεται πάνω στην καρέκλα. Το παιδί που βρίσκεται 

ξαπλωμένο μπορεί να φωτογραφίσει από κάτω. 

 

Θέα πτηνού: Η θέα του πτηνού δίνει στον φωτογράφο 

μια εξαιρετική εντύπωση. Το αντικείμενο ή το 

πρόσωπο της φωτογραφίας φαίνεται μικρό και 

υποτακτικό. 

Εάν ένα παιδί θέλει να φωτογραφίσει ένα άλλο παιδί 

από την θέα πτηνού, μπορεί να χρησιμοποιήσει μια 

καρέκλα. Με αυτόν τον τρόπο ο φωτογράφος στέκεται 

πάνω στην καρέκλα και το παιδί που φωτογραφίζεται 

γονατίζει μπροστά του. Το παιδί που στέκεται πάνω 

στην καρέκλα μπορεί να φωτογραφίσει από ψηλά. 

Εικόνες 26-28: διάφοροι τύποι προοπτικής 

Η συμβουλή μου: Αφήσετε τα παιδιά να δοκιμάσουν 

διαφορετικούς τύπους και προοπτικές λήψης και στη συνέχεια 

να μιλήσουν για τα διαφορετικά αποτελέσματα των εικόνων. 
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3. Ενσωμάτωση της Φωτογραφίας στην ΠΕ 

α.  Η φωτογραφία ως ευκαιρία επέκτασης λεξιλογίου: 

Έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά που έχουν ήδη πολλές εμπειρίες στη ζωή έχουν 

αναπτύξει ένα καλύτερο λεξιλόγιο. Είναι καλύτερα προετοιμασμένα για να 

μάθουν, να διαβάσουν και να καταλάβουν τι διαβάζουν. Οι φωτογραφίες 

μπορούν να βοηθήσουν να φέρνουν λέξεις και έννοιες στην καθημερινή εργασία 

με παιδιά. Όταν τα παιδιά τραβούν τις δικές τους φωτογραφίες, αποφασίζουν τι 

είναι σημαντικό και δημιουργούν το δικό τους νόημα της εμπειρίας τους. 

Μαθαίνουν να βρίσκουν λέξεις που τους βοηθούν να περιγράψουν τις εμπειρίες 

τους. Έτσι τα παιδιά μπορούν να επωφεληθούν από την συλλογή φωτογραφιών 

με διάφορους τρόπους και σε διάφορα μέρη. 

 

 

Γράφημα 9: η φωτογραφία σαν εκπαιδευτικό εργαλείο 

 

β.  Άλμπουμ φωτογραφιών για να θυμάστε το έτος: 

Οι φωτογραφίες που τραβάνε τόσο τα παιδιά όσο και οι εκπαιδευτικοί στην ΠΕ 

σε όλη την διάρκεια του έτους που καταγράφουν σημαντικές στιγμές στη ζωή 

των παιδιών μπορούν να ταξινομηθούν σε διαφορετικά άλμπουμ φωτογραφιών. 

Ένα φωτογραφικό άλμπουμ που τεκμηριώνει τα γεγονότα της χρονιάς είναι μια 

ξεχωριστή ανάμνηση για ένα παιδί. Αυτό το άλμπουμ θα μπορούσε να 

επικεντρωθεί σε ένα μόνο παιδί και να περιέχει εικόνες του/της και τις εικόνες 
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που έχει τραβήξει. Ένα άλμπουμ της τάξης θα μπορούσε επίσης να περιέχει 

φωτογραφίες όλων των παιδιών και να αναδείξει τα γεγονότα καθ' όλη την 

διάρκεια του έτους. Μια παρουσίαση σε Power Point (PPT) με επιλεγμένες 

εικόνες θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατά την τελετή λήξης. Το άλμπουμ 

μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως βιβλίο εικόνων, προσφέροντας ακόμα 

περισσότερες ευκαιρίες για την δημιουργία λεξιλογίου. Τα παιδιά θα μπορούσαν 

να «διαβάσουν» τις φωτογραφίες ως ιστορία χρησιμοποιώντας τα γεγονότα 

κατά την διάρκεια του έτους. Η ανάγνωση κάθε παιδιού θα ήταν μοναδική και 

θα έδινε μια εικόνα για την αντίληψη του παιδιού για το τι συνέβη κατά την 

διάρκεια της δραστηριότητας ή του γεγονότος. 

γ.  Έννοια του εαυτού: 

Οι εικόνες δεν μπορούν μόνο να βελτιώσουν τις γλωσσικές δεξιότητες αλλά και 

να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της αντίληψης των παιδιών για τον εαυτό τους. 

δ.  Ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων: 

Μια δημιουργική δραστηριότητα είναι να ζητήσετε από τα παιδιά να κάνουν 

μερικές φωτογραφίες με δικό τους ενδιαφέρον. Μετά την εκτύπωση των 

φωτογραφιών, ο επαγγελματίας της ΠΕ μπορεί να τους βοηθήσει να 

δημιουργήσουν ένα κολλάζ αυτών των φωτογραφιών σε χαρτόνι και να 

γράψουν μικρές λεζάντες για τις φωτογραφίες. 

ε.  Συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη: 

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αναπτύσσουν βασικές και σημαντικές ιδέες για 

τα συναισθήματα. Οι φωτογραφίες τα βοηθούν να αναπτύξουν δεξιότητες 

λόγου για τα συναισθήματά τους. Αυτό διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 

συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη τους. Η εύρεση λέξεων για εκφράσεις 

προσώπου βοηθά τα παιδιά να μιλούν για τα συναισθήματά τους. Είναι καλό 

για τα μικρά παιδιά να έχουν πρόσφατες φωτογραφίες του εαυτού τους που 

δείχνουν διαφορετικά συναισθήματα με βάση τις εκφράσεις του προσώπου και 

πώς νοιώθουν. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να μιλήσουν για συναισθήματα 

που σχετίζονται με τις δικές τους εμπειρίες. Εικόνες από χαμογελαστά παιδιά 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μιλήσουν για το τι κάνει τα παιδιά 

ευτυχισμένα. Αντίθετα, εικόνες ατόμων που κλαίνε μπορούν να τα βοηθήσουν 

να αναγνωρίσουν το συναίσθημα της θλίψης. 

Template: Example of a student’s photo collection 

Η συμβουλή μου: Αφήσετε ένα παιδί να παρουσιάσει διάφορα 

συναισθήματα ενώ ένα άλλο παιδί το τραβάει φωτογραφίες. 

Εάν είναι δύσκολο για ένα παιδί να εκφράσει ένα συναίσθημα,  

μπορεί να βοηθήσει να μιλήσουμε για το τι προκαλεί σε ένα 

παιδί λύπη, θυμό ή ευτυχία στην καθημερινή ζωή. 
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4. Βασικά στοιχεία της εφαρμογής PicCollage 

Το PicCollage είναι μια εφαρμογή για τον δημιουργικό σχεδιασμό φωτογραφιών. 

Οι φωτογραφίες από την δική σας συλλογή φωτογραφιών μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, να μεταφορτωθούν απευθείας από την εφαρμογή μέσω του 

Διαδικτύου ή να φωτογραφηθούν από την εφαρμογή. Στη συνέχεια, οι εικόνες 

μπορούν να επεξεργαστούν με διάφορα εργαλεία και να σχεδιαστούν 

δημιουργικά. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να δημιουργήσετε κολλάζ ή να 

σχεδιάσετε φωτομοντάζ. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα να τις μοιραστείτε με 

άλλους ή να τις εκτυπώσετε. Το τελικό κολλάζ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 

ως αρχείο .jpg file σε άλλα προγράμματα. 

Η εφαρμογή είναι ελκυστική και απλή. Ακόμη και τα μικρότερα παιδιά μπορούν 

να σχεδιάσουν τα δικά τους κολλάζ μετά από μια σύντομη εισαγωγή και υπό 

επίβλεψη. Τα κολλάζ είναι καλά για την καταγραφή και την παρουσίαση 

εκδρομών, εργασιών και δραστηριοτήτων. 

Λόγω των πολλών δυνατοτήτων επεξεργασίας εικόνας και διαισθητικής 

χρηστικότητας, η εφαρμογή PicCollage μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ καλά 

στην εκπαιδευτική πρακτική. Τα κολλάζ μπορούν να δημοσιευτούν ή να 

δημιουργηθούν για χαρτοφυλάκια, μπορούν να σχεδιαστούν καρτ ποστάλ ή 

προσκλητήρια ή να δημιουργηθούν άλμπουμ για να θυμούνται τα παιδιά 

εργασίες και εκδρομές. Τα παιδιά μπορούν να καταγράφουν τα αποτελέσματα 

των εργασιών τους με την εφαρμογή PicCollage και να τα εκτυπώνουν εύκολα. 

Ορισμένες προτάσεις μπορούν να βρεθούν στα πρακτικά παραδείγματα αυτού 

του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Το PicCollage με μια ματιά 

 

 

 

 

Προγραμματιστής: Cardinal Blue Software, Inc.  

Συστήματα: Android, iOS και Windows 

Κόστος: 
Η βασική εφαρμογή είναι δωρεάν. Η πλήρης έκδοση 

μπορεί να αγοραστεί μέσω της εφαρμογής. 

Ομάδες στόχου: 
Παιδαγωγοί, παιδιά προσχολικής ηλικίας από 4 ετών και 

άνω, παιδιά δημοτικού σχολείου, γονείς. 

Θέματα: 
Δημιουργικό σχέδιο και ζωγραφική, πρακτική εργασία 

με τα μέσα. 

Διαφήμιση: 

Ο πάροχος διαφημίζει περαιτέρω αγορές εντός της 

εφαρμογής. Δεν περιλαμβάνει έντονη διαφήμιση και 

συνδέσμους προς υπηρεσίες επικοινωνίας. Συνεπώς, η 

χρήση από παιδιά θα πρέπει να είναι υπό επίβλεψη. 

https://de.wikipedia.org/wiki/JPEG_File_Interchange_Format
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Ευχρηστία: 
Περιορισμένη λειτουργικότητα μόνο εκτός σύνδεσης. Η 

σύνδεση στο διαδίκτυο θα πρέπει να είναι διαθέσιμη. 

Πλοήγηση: Απλή και κατανοητή. 

Σχεδίαση: 

Απλή, κατανοητή γλώσσα, καθαρά και με υψηλή 

αντίθεση χρώματα, φιλικό προς τον χρήστη, 

σχεδιασμένο με ευκρίνεια. 

Πώς λειτουργεί το PicCollage; 

Οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής είναι οι ίδιες σε κάθε συσκευή, αλλά 

ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς στον σχεδιασμό. Η παρακάτω καθοδήγηση 

προσπαθεί να εξηγήσει πώς λειτουργεί το PicCollage στον υπολογιστή, τον 

φορητό υπολογιστή, το τάμπλετ ή το έξυπνο τηλέφωνο, καθώς είναι παρόμοια. 

1. Δημιουργία κολλάζ:  

Αφού ανοίξετε την εφαρμογή, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε Πλέγματα 

(υπάρχει ένα πρότυπο για την ρύθμιση των φωτογραφιών), Κάρτες (υπάρχουν 

προ-σχεδιασμένα επιλέξιμα πρότυπα) και Ελεύθερο Σχέδιο. Τα έργα που έχουν 

ήδη επεξεργαστεί μπορούν επίσης να ανοίξουν ξανά εδώ. 

  

Εικόνα 29: περιβάλλον του Pic Collage 

2.  Προσθέσετε φωτογραφίες: 

Μετά την επιλογή μιας φόρμας για ένα νέο κολλάζ, π.χ. τα πλέγματα, μπορούν 

να προστεθούν φωτογραφίες για να ενσωματωθούν στο κολλάζ. Το πρόγραμμα 

περιήγησης αρχείων ανοίγει αυτόματα με τις φωτογραφίες του προτύπου. Στην 

περίπτωση Freestyle, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του φόντου. Ανοίγει ένα 

μικρό μενού και ζητά την πηγή από την οποία πρέπει να επιλεγούν οι 

φωτογραφίες. Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες: 

  

Εικόνα 30: διάφορες επιλογές επιμέλειας κολλάζ 
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• Φωτογραφίες: Επιλέξετε μία ή περισσότερες φωτογραφίες στο 

πρόγραμμα περιήγησης αρχείων. Για να επιλέξετε πολλές φωτογραφίες 

ταυτόχρονα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ επιλέγετε. 

• Χρήση της φωτογραφικής μηχανής: Οι φωτογραφίες λαμβάνονται με 

την εσωτερική κάμερα. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στην επιλογή 

«Φωτογραφίες». 

• Εικόνα Ιστού: Οι φωτογραφίες μπορούν να ενσωματωθούν απ’ ευθείας 

από το Διαδίκτυο στο κολλάζ. Ωστόσο, λόγω του νόμου περί πνευματικών 

δικαιωμάτων, θα πρέπει να προσέξετε εδώ αν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες. Αν οι εικόνες χρησιμοποιούνται μόνο 

για να επιδείξουν κάτι εσωτερικά στην ομάδα, αυτό δεν πρέπει να 

αποτελεί πρόβλημα. 

• Κείμενο: Από εδώ είναι δυνατή η πρόσβαση στον επεξεργαστή κειμένου 

της εφαρμογής, με τον οποίο μπορούν να προστεθούν κείμενα στο 

κολλάζ. 

• Αυτοκόλλητα: Από εδώ μπορείτε να προσθέσετε αυτοκόλλητα στο 

κολλάζ. Αυτά περιλαμβάνουν χαμόγελα, καρδιές, λουλούδια, σκέψεις και 

φυσαλίδες ομιλίας, και πολλά άλλα. 

• Φόντο: Ανοίγει ένα μενού όπου μπορούν να επιλεγούν διαφορετικά 

φόντα. Τα φόντα με κλειδαριά θα πρέπει να αγοράζονται. Τα φόντα χωρίς 

κλειδαριά είναι δωρεάν. 

 

Εικόνα 31: επιλογή φόντου 

3. Ταξινόμηση φωτογραφιών στο κολλάζ: 

Για να αλλάξετε το μέγεθος ή να περιστρέψετε μια εικόνα, χρησιμοποιήσετε δύο 

δάχτυλα στο τάμπλετ και σύρετε ή περιστρέψτε την εικόνα. Είναι επίσης δυνατή 

η αλλαγή της σειράς, π.χ. της στρώσης των φωτογραφιών που έχουν 

επικαλυφθεί. Για να το κάνετε αυτό, πατήσετε ή κάνετε κλικ στην παρακάτω 

φωτογραφία και η φωτογραφία θα μετακινηθεί στο προσκήνιο. Οι φωτογραφίες 

μπορούν να διαγραφούν χρησιμοποιώντας την λειτουργία διαγραφής ή 

μετακινώντας την εικόνα στον κάδο απορριμμάτων στην επάνω δεξιά γωνία. 

Αγγίζοντας το δοχείο απορριμμάτων, η διαδικασία μπορεί επίσης να ακυρωθεί. 
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Εικόνα 32: Επεξεργασία και ρύθμιση φωτογραφιών σε ένα κολλάζ 

4. Επεξεργασία φωτογραφιών: 

Οι δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας που προσφέρει η εφαρμογή PicCollage 

είναι αρκετές για τις περισσότερες φωτογραφίες, κι έτσι δεν είναι απαραίτητο να 

επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες με ένα επιπλέον πρόγραμμα. Για να 

επεξεργαστείτε μια εικόνα σε PicCollage, πατήσετε δύο φορές την αντίστοιχη 

εικόνα. Ανοίγει ένα μενού με τις ακόλουθες επιλογές: «Εφέ», «Αποκοπή», 

«Διπλότυπο» και «Ορισμός φόντου». Αν κάποιος επιλέξει την λειτουργία «Εφέ», 

ανοίγει ένας επεξεργαστής, με τον οποίο μπορούν να αλλάξουν ορισμένα εφέ 

(όπως ρυθμίσεις χρώματος, θόλωση ή εστίαση) και με τα οποία μπορεί κανείς να 

κόψει κατ’ ευθείαν την φωτογραφία. Χρησιμοποιώντας την λειτουργία 

«Αποκοπή», η επιλεγμένη εικόνα μπορεί να αποκοπεί ελεύθερα, δηλαδή όχι με 

ευθείες γραμμές όπως στην περιοχή «Εφέ». Για τον σκοπό αυτό, τραβιέται 

ελεύθερα μια γραμμή γύρω από την περιοχή κοπής. Με την λειτουργία 

«Διπλότυπο» μια εικόνα μπορεί να αντιγραφεί μέσα στο κολλάζ και να 

επικολληθεί ξανά. Με την λειτουργία «Ορισμός ως φόντο» η επιλεγμένη 

φωτογραφία γίνεται η εικόνα φόντου. Άλλες φωτογραφίες και σχήματα 

μπορούν τώρα να διευθετηθούν μέσα σε αυτό. 

5. Προσθέστε αυτοκόλλητα: 

Υπάρχουν δύο τρόποι για να προσθέσετε αυτοκόλλητα, όπως χαμόγελα, 

σύμβολα ή φυσαλίδες ομιλίας. Πρώτα μπορείτε να πατήσετε στο φόντο ή στο 

σύμβολο συν στο κάτω μέρος της οθόνης και να επιλέξετε «Αυτοκόλλητα». Τα 

αυτοκόλλητα είναι ομαδοποιημένα σε συγκεκριμένα θέματα. Μερικά 

αυτοκόλλητα είναι δωρεάν, άλλα δεν είναι. Για να επιλέξετε ένα αυτοκόλλητο, 

απλά κάνετε κλικ στο επιθυμητό αυτοκόλλητο και επιβεβαιώσετε με ένα τικ 

στην πάνω δεξιά γωνία. Τα αυτοκόλλητα μπορούν επίσης να αλλάξουν σε 

μέγεθος και θέση, όπως και οι φωτογραφίες. 

6. Προσθήκη κειμένου: 

Για να προσθέσετε κείμενο στο κολλάζ, κάνετε κλικ είτε μία φορά στο 

παρασκήνιο είτε στο σύμβολο συν στο κάτω μέρος. Όταν επιλέξετε «Κείμενο», 

ανοίγει ένας επεξεργαστής όπου μπορεί να εισαχθεί το επιθυμητό κείμενο. 

Μπορούν να επιλεγούν διάφορες γραμματοσειρές και χρώματα. Γραμμικά 
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διαλείμματα μπορούν να εισαχθούν πατώντας το πλήκτρο Enter. Μόλις 

σχεδιαστεί το κείμενο, το σημάδι ελέγχου στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης 

επιβεβαιώνει την επιλογή και το εισάγει στο κολλάζ. Το κείμενο, όπως οι 

φωτογραφίες και τα αυτοκόλλητα, μπορεί επίσης να προσαρμοστεί σε μέγεθος 

και θέση. Για να επεξεργαστείτε ξανά το κείμενο, κάνετε διπλό κλικ επάνω του. 

7. Αποθηκεύσετε το κολλάζ: 

Αν θέλετε να αποθηκεύσετε το κολάζ, πατήστε «Τέλος» κάτω δεξιά. Θα ανοίξει 

ένα νέο παράθυρο. Επιλέξετε την λειτουργία «Αποθήκευση» για να 

αποθηκεύσετε το κολλάζ στην συσκευή. Στη συνέχεια θα εμφανίζεται συχνά 

μια διαφήμιση που μπορεί να απομακρυνθεί χωρίς προβλήματα. Κατόπιν 

πατήσετε «Done». Το τελικό κολλάζ μπορεί επίσης να μοιραστεί απ’ ευθείας στο 

Facebook ή να εκτυπωθεί. 

  

Εικόνα 33: αποθηκεύσετε και μοιραστείτε το κολλάζ 

8. Μεταφέρετε το κολλάζ στον υπολογιστή: 

Εάν θέλετε, μπορείτε να μεταφέρετε το κολλάζ στον υπολογιστή όπως και 

οποιοδήποτε άλλο αρχείο. 

 

 

Η συμβουλή μου: Εάν δεν σας αρέσει το PicCollage ως εργαλείο 

εργασίας ή η εφαρμογή δεν είναι διαθέσιμη στη χώρα σας στη 

μητρική σας γλώσσα, μπορείτε να βρείτε περισσότερες προτάσεις 

εφαρμογής για επεξεργασία φωτογραφιών στους ακόλουθους 

ιστότοπους: 

Websites 

http://www.kamerakinder.de/fotopaedagogik/foto-knowhow/empfehlenswerte-foto-apps.html


 

KIT@_ERASMUS+ 
 

114 Διαδραστικό Εγχειρίδιο για τον Γραμματισμό στα Μέσα στην Προσχολική Εκπαίδευση 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ξεκινήσετε τώρα και δοκιμάσετε τις 

γνώσεις σας στην πράξη. Τα πρακτικά 

μας παραδείγματα μπορούν να σας 

δώσουν κάποιες αρχικές ιδέες. 
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7η Ενότητα – Stop Motion και Video 
Οι ταινίες με κινούμενα σχέδια είναι πολύ δημοφιλείς στα παιδιά. Αφηγούνται 

συναρπαστικές και αστείες ιστορίες που προσφέρουν πολλή ψυχαγωγία και 

διασκέδαση. Αλλά πώς μπορείτε να φτιάξετε τη δική σας κινούμενη ταινία (stop 

motion film) ή βίντεο; Αυτό δεν είναι σαφές σε πολλά παιδιά και ενήλικες. Δεν 

γνωρίζουν πόση δουλειά απαιτείται για την παραγωγή μιας ταινίας stop motion, 

καθώς δεν είναι μόνο πλάνα το ένα μετά το άλλο. Είναι πολύ σημαντικό να 

εξεταστούν διαφορετικές οπτικές γωνίες και ρυθμίσεις μιας σκηνής, ώστε να 

γίνει η ταινία συναρπαστική και ενδιαφέρουσα για το κοινό-στόχο. Όταν 

πρόκειται για την πραγματοποίηση μιας ταινίας stop motion με παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, αυτή η εργασία πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένη. 

 

Στην εργασία με Stop Motion  και Video με παιδιά πρέπει να γίνει χρήση απλών 

δυνατοτήτων, οι οποίες ωστόσο είναι συναρπαστικές στο περιεχόμενο, αλλά δεν 

είναι πολύ περίπλοκες. Επομένως, η ενότητα αυτή δεν αφορά στην παραγωγή 

περίπλοκων ταινιών με παιδιά, αλλά την διδασκαλία των παιδιών για πρακτική 

και δημιουργική εργασία βίντεο. 

1. Τι είναι το βίντεο Stop Motion; 

Τα βίντεο Stop Motion είναι ταινίες που αποτελούνται από μεμονωμένες 

εικόνες/φωτογραφίες - παλαιότερα γνωστές ως κλασικά flip-books. Η κίνηση 

δημιουργείται με ελαφρά αλλαγή της θέσης των ατόμων ή των αντικειμένων σε 

κάθε εικόνα. Οι εικόνες συναρμολογούνται με γρηγορότερο τρόπο, π.χ. με την 

εφαρμογή Stop Motion Studio, έτσι ώστε οι μεταβάσεις να είναι ελάχιστα 

αντιληπτές. Η τεχνική stop motion είναι ένας απλός τρόπος για να τραβάτε 

ταινίες με εικόνες και αντικείμενα χωρίς να γνωρίζετε τίποτα για δημιουργία 

κινουμένων εικόνων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Σχεδόν ο,τιδήποτε μπορεί να χρησιμεύσει ως αντικείμενο ή σχήμα για να 

δημιουργήσετε μια τέτοια ταινία. Όχι μόνο κούκλες ή μορφές ζύμης, όπως στις 

εμφανίσεις «Sandmännchen» ή «Shaun the sheep». Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου 

όρια στη φαντασία. 

Η συμβουλή μου: Εξηγήσετε στα παιδιά ότι δεν είναι δυνατή η 

παραγωγή μιας ταινίας stop motion σε διάρκεια όπως μια ταινία 

Disney. Αφήστε τα να ανακαλύψουν πόση εργασία χρειάζεται και 

ποιοι περιορισμοί μπορεί να προκύψουν σε μια παραγωγή στην ΠΕ. 

Επίσης, η ποιότητα της ταινίας δεν μπορεί να είναι η ίδια. 

Πρόκειται περισσότερο για να ανακαλύψετε από κοινού πώς 

δημιουργείται μια ταινία με κινούμενα σχέδια χρησιμοποιώντας 

τους διαθέσιμους πόρους δημιουργικά και λογικά.  

https://www.youtube.com/watch?v=dXGoxaCnVUc
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Οι ταινίες Stop Motion μπορούν να δημιουργηθούν με τους απλούστερους 

πόρους, και γι' αυτό μπορούν επίσης να παραχθούν αρκετά εύκολα με τα μικρά 

παιδιά. Η ψηφιακή τεχνολογία και οι εφαρμογές, ειδικότερα, κάνουν την 

παραγωγή κινουμένων ταινιών ακόμα απλούστερη. 

Μερικές προτάσεις για το πώς και με ποια εργαλεία μπορείτε να δημιουργήσετε 

μια ταινία stop motion είναι διαθέσιμες παρακάτω. 

Στις κινούμενες ταινίες ζωγραφικής, ο ακροατής βλέπει μια εικόνα ή ένα 

κείμενο αναδυόμενο γραμμή-γραμμή ως δια μαγείας. Το εφέ επιτυγχάνεται με 

την λήψη μιας φωτογραφίας μετά από κάθε μικρή κίνηση με το πινέλλο 

ζωγραφικής μέχρι να ολοκληρωθεί η εικόνα. 

 

 

Εικόνα 34: Παράδειγμα βίντεο Stop Motion με ζωγραφική (κάνετε κλικ στην εικόνα για να 

αρχίσει το βίντεο) 

Στις ταινίες κινουμένων σχεδίων με διαστρώσεις, οι φιγούρες ή τα 

αντικείμενα κόβονται σε χαρτί και φαίνονται σαν να κινούνται πάνω σε ένα 

φόντο. Φυσικά, τα παιδιά μπορούν να τα κινούν μεταξύ των λήψεων. 

 

 

Εικόνα 35: παράδειγμα ταινίας κινουμένων σχεδίων (πατήστε στην εικόνα για να αρχίσει 

το βίντεο) 

Μια ταινία κινουμένων σχεδίων με υλικά δημιουργείται με παιχνίδια, δομικά 

στοιχεία ή άλλα τρισδιάστατα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται ως ηθοποιοί. 

Αυτό αναφέρεται επίσης σε γνωστές ταινίες Stop Motion με στοιχεία Lego ως 

κύριους ηθοποιούς ή ταινίες με φιγούρες από  ζύμη. Τα στοιχεία μπορούν να 

κινηθούν εδώ σε ένα τοπίο, το οποίο θυμίζει λίγο το σπίτι της κούκλας. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2tZcnlKScyo
https://www.youtube.com/watch?v=Gwuys8owvzA
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Εικόνα 36: παράδειγμα βίντεο κινουμένων σχεδίων που δημιουργήθηκε από παιδιά 

νηπιαγωγείου με χρήση υλικών (πατήστε στην εικόνα για να αρχίσει το βίντεο) 

Ένας άλλος τύπος είναι η πραγματική κινούμενη ταινία, στην οποία 

συμμετέχουν πραγματικοί άνθρωποι ως ηθοποιοί. Το τέχνασμα είναι να 

αφήσουμε κάτι να κινηθεί που κανονικά δεν μπορεί να κινηθεί από μόνο του, 

π.χ. ένα βιβλίο ή ένα πιάτο. Η δυνατότητα να «εκτελεστεί μαγεία» και να 

εξαπατήσει κάποιον ή να ζωντανέψει τις κούκλες και τα γεμιστά ζωάκια είναι 

ιδιαίτερα δημοφιλής στα παιδιά. Για παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να κάνει τα 

αντικείμενα ή τους ανθρώπους να εξαφανιστούν. Ή κοιτάει ήσυχα στο πάτωμα 

και ξαφνικά η κούκλα που κάθεται δίπλα του αρχίζει να κινείται. 

 

 

Εικόνα 37: παράδειγμα πραγματικής κινούμενης ταινίας με Stop Motion Tricks από παιδιά 

(πατήστε στην εικόνα για να αρχίσει το βίντεο) 

Κατ' αρχήν, η τεχνική stop motion προσφέρει αμέτρητες δημιουργικές 

δυνατότητες, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμη την χρήση της στην ΠΕ 

και δίνει την ευκαιρία σε παιδιά και εκπαιδευτικούς να διασκεδάσουν πολύ. 

2. Stop Motion και Video στην Προσχολική Εκπαίδευση  

Αν επιτρέπεται η χρήση φωτογραφικής μηχανής/τάμπλετ, τα παιδιά μαθαίνουν 

πώς να παράγουν συναρπαστικές ιστορίες για την αγάπη και τις συγκρούσεις, 

για τους μεγάλους και τους μικρούς ήρωες ή πώς να παράγουν 

οπτικοακουστικές πληροφορίες, για παράδειγμα για την παρασκευή ενός κέικ. 

Με την βοήθεια κάμερας (π.χ. κάμερας τάμπλετ) μαθαίνουν πώς γίνονται οι 

ταινίες και τα τηλεοπτικά προγράμματα. Επιπλέον, δίνεται στα παιδιά η 

ευκαιρία να γίνουν δημιουργικά και να εκφρασθούν. Μπορούν να 

συμμετάσχουν σε όλα τα στάδια: να δημιουργήσουν μια σύντομη ιστορία, να 

https://www.youtube.com/watch?v=qMyP2DS3vhA
https://www.youtube.com/watch?v=gjxHfSqabF8


 

KIT@_ERASMUS+ 
 

118 Διαδραστικό Εγχειρίδιο για τον Γραμματισμό στα Μέσα στην Προσχολική Εκπαίδευση 

σχεδιάσουν μια σκηνή, να την επεξεργαστούν και να την επενδύσουν με 

μουσική. 

Με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία των παιδιών με διάφορα 

κινηματογραφικά και τηλεοπτικά είδη, τηλεοπτικές παραγωγές όπως 

τηλεοπτικές ταινίες, τηλεοπτικά παιχνίδια, τηλεοπτικές διαφημίσεις μπορείτε να 

δημιουργήσετε ένα γνωστικό αντικείμενο στην ΠΕ. 

Οι κινηματογραφικές ταινίες είναι πολύ συναρπαστικές για τα παιδιά, και  γι' 

αυτό δεν τους είναι εύκολο να αποφεύγουν τις αυταπάτες των μέσων 

ψυχαγωγίας. Η βιομηχανία κινηματογράφου και τηλεόρασης χρησιμοποιεί 

μερικά τεχνάσματα για να δημιουργεί ταινίες. Οι μεγάλες πόλεις 

αναδημιουργούνται ως μικροσκοπικές φόρμες και εμφανίζονται μεγάλες λόγω 

των ρυθμίσεων της κάμερας, οι σκηνές ψηφιοποιούνται ξανά στον υπολογιστή 

και οι ηθοποιοί αντικαθίστανται από κασκαντέρ. Τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας δεν έχουν ακόμα επαρκείς γνώσεις για να κατανοήσουν πώς γίνονται 

αυτά τα τεχνάσματα. Δοκιμάζοντας απλά τεχνάσματα που χρησιμοποιούνται 

στις ταινίες, ο γραμματισμός των παιδιών στα μέσα μπορεί να προωθηθεί με 

παιχνιδιάρικο τρόπο. 

Τα παιδιά δεν καθοδηγούνται κατά κύριο λόγο από τη σειρά της ιστορίας που 

εμφανίζεται όταν παρακολουθούν τις αγαπημένες τους εκπομπές. Έχουν την 

τάση να επικεντρώνονται σε λεπτομέρειες που μπορεί να σχετίζονται με την 

πραγματικότητά τους ή να τους προκαλούν μια συναισθηματική αντίδραση. Η 

αντίληψη της εικόνας από μικρά παιδιά είναι τυχαία, ελάχιστα συστηματική και 

προσανατολίζεται προς τη στιγμή. Το ίδιο ισχύει και για την ενεργή χρήση της 

φωτογραφικής μηχανής από παιδιά. Ακριβώς όπως η εργασία με φωτογραφίες, 

είναι δυνατόν να αποκτήσετε μια εικόνα για την άποψη των παιδιών για τον 

κόσμο, επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιούν την φωτογραφική μηχανή 

ελεύθερα και διαισθητικά. 

 

Η συμβουλή μου: Τα παιδιά μπορούν να ξαναπαίξουν την 

αγαπημένη τους εκπομπή σε περιβάλλον τηλεοπτικού στούντιο 

και να την επανασχεδιάσουν δημιουργικά. Αυτό τους επιτρέπει 

να προσαρμόζουν βασικές μορφές παραγωγής αυτών των 

κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ειδών. 
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Όσο περισσότερες μορφές σχεδιασμού, αρχές μοντάζ και τεχνάσματα 

γνωρίζουν τα παιδιά, τόσο πιο γρήγορα θα είναι σε θέση να κατατάξουν και να 

κατανοήσουν ακόμα πιο περίπλοκα σκέλη δράσης, με αναδρομές, παράλληλες 

ενέργειες και άλματα στον χώρο και τον χρόνο. Αυτή η μορφή εργασίας βίντεο 

με παιδιά είναι για την εφαρμογή και την μάθηση βασικών εργαλείων 

δραματογραφίας ταινιών που είναι σημαντικές στον κινηματογράφο και την 

τηλεόραση. Δοκιμάζοντας με τρόπο παιχνιδιάρικο τα μέσα σχεδίασης που 

σχετίζονται με την ταινία και με τον τρόπο αυτό κατανοώντας καλύτερα την 

πλοκή, τα παιδιά δεν χάνουν τη γοητεία τους για τις προετοιμασμένες ιστορίες. 

Παρά την αποκτηθείσα γνώση, εξακολουθούν να θέλουν να ψυχαγωγηθούν 

από κινηματογραφικές ταινίες και την τηλεόραση. 

Ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να βοηθήσουν τους 

επαγγελματίες της ΠΕ και τα παιδιά να εργαστούν με το βίντεο stop motion 

προκειμένου να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά αυτό το μέσο στην ΠΕ. Οι 

επαγγελματίες της ΠΕ δεν πρέπει να επεμβαίνουν πολύ όσο τα παιδιά 

εργάζονται με μια φωτογραφική μηχανή. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα 

επηρεάσουν πάρα πολύ την πρόθεση του σκηνοθέτη. Εν τούτοις, μπορείτε να 

εμπλουτίσετε την εργασία με βίντεο εάν, για παράδειγμα, τα βοηθάτε με 

ανταλλαγή διαλόγων για να περάσετε ένα μήνυμα. Εδώ οι επαγγελματίες της 

ΠΕ δεν είναι απαραίτητο να έχουν περισσότερες γνώσεις από τα παιδιά. 

Αντίθετα, θα πρέπει να είναι μάλλον ανοιχτόμυαλοι και να είναι δεκτικοί σε 

κοινές διαδικασίες μάθησης. 

Οι διαφορετικές ρυθμίσεις και οι προοπτικές που εξετάζονται στην 6η Ενότητα 

θα ζωντανέψουν το βίντεο stop motion. Είναι ιδιαίτερα σημαντικές έτσι ώστε το 

αποτέλεσμα να μην είναι βαρετό για τους θεατές στο τέλος. Ωστόσο, όταν 

εργάζεστε με παιδιά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην επικεντρωθεί η προσοχή 

σας στην τελειότητα, αλλά να πειραματιστείτε με την τεχνολογία και να 

προωθήσετε την δημιουργικότητα. 

Η συμβουλή μου: Δώσετε στα παιδιά ευκαιρίες να 

δημιουργήσουν ταινία στηριζόμενα στο ένστικτό τους και 

στον αυθορμητισμό τους με μια κάμερα, χωρίς σενάριο ή 

έτοιμο σχέδιο. Αφήστε τα παιδιά ελεύθερα χωρίς ενήλικες 

και απαθανατίσετε «τη στιγμή τους». Τα παιδιά θα δείξουν τι 

αντιλαμβάνονται με τα μάτια και κάνουν ορατό στον κόσμο τι 

βλέπουν με το «εσωτερικό» τους μάτι.  
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3. Stop Motion και Video στην πράξη 

Όπως και με τις φωτογραφίες, στα παιδιά πρέπει να δείξετε πώς να 

χρησιμοποιούν συσκευές εγγραφής βίντεο. Εδώ εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες 

όπως παρουσιάστηκαν στην 6η Ενότητα. 

Οι διαφορετικοί χώροι και οι προοπτικές που εξετάζονται στην ενότητα 6 θα 

ζωντανέψουν ένα βίντεο σε stop motion. Είναι ιδιαίτερα σημαντικές στο βίντεο 

stop motion, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να μην είναι βαρετό για τους θεατές στο 

τέλος. Ωστόσο, όταν εργάζεστε με παιδιά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην 

επικεντρωθεί η προσοχή σας στην τελειότητα, αλλά να πειραματιστούν με την 

τεχνολογία και να προωθήσετε την δημιουργικότητα τους. 

4. Δυνατότητες ενσωμάτωσης του Stop-Motion και Video στην Προσχολική 

Εκπαίδευση 

Γλωσσική ανάπτυξη και άρθρωση: Η παραγωγή των δικών σας ταινιών με 

βάση σύντομα σενάρια μπορεί να διευρύνει το λεξιλόγιο των παιδιών. Για να 

αναπτύξουν ένα σενάριο, τα παιδιά πρέπει να βρουν λέξεις για τους διαλόγους  

που θέλουν να παίξουν. Αυτό επίσης τα βοηθά να μάθουν πώς να αρθρώνονται 

σε ορισμένες καταστάσεις και να αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητές 

τους. 

Προώθηση της συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης: Η δημιουργία 

μιας ταινίας είναι ομαδική εργασία. Συμμετέχοντας ως ηθοποιός, πίσω από την 

κάμερα ή στην επεξεργασία, όλοι βοηθούν και συνεργάζονται μεταξύ τους. 

Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Μέσα 

από την εργασία βίντεο, τα παιδιά μαθαίνουν πολλά για διαφορετικά 

Η συμβουλή μου: Εάν θέλετε να πείτε μια ιστορία με stop motion 

ή βίντεο, θα πρέπει να σκεφτείτε πρώτα ένα σύντομο σενάριο 

και την διάρκεια της ταινίας μαζί με τα παιδιά. Αυτό 

διευκολύνει τον ρεαλιστικό σχεδιασμό και σας διευκολύνει να 

μην κάνετε πάρα πολλά. 

Η συμβουλή μου: Βάλετε τα παιδιά να συμμετέχουν σε κάθε 

βήμα παραγωγής ταινιών (stop motion), διαφορετικά μπορεί να 

καταλήξουν να ενεργούν αποκλειστικά ως κομπάρσοι. 

Προσπαθήσετε να το αποφύγετε. 

https://mediencommunity.de/sites/default/files/pictures/mc20/video/MC20_VideoWorkshop_Storyboardvorlage.pdf
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συναισθήματα και μπορούν να δοκιμάσουν διαφορετικές μιμήσεις. Έτσι γίνεται 

δυνατή η συζήτηση με τα παιδιά σχετικά με τα συναισθήματα που σχετίζονται 

με τις δικές τους εμπειρίες, π.χ. τι τα κάνει ευτυχισμένα ή λυπημένα. 

Προώθηση της δημιουργικότητας και της φαντασίας: Η ανάπτυξη μιας 

ιστορίας και στη συνέχεια η αναπαραγωγή της ή η τοποθέτηση της σε μια ταινία 

κίνησης υποκινεί την φαντασία. Τα παιδιά πρέπει να σκεφτούν τα σκηνικά, τα 

κοστούμια και τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και ενδεχομένως να τα 

δημιουργήσουν τα ίδια. Αυτό είναι δημιουργικό και παραγωγικό. Το να βλέπουν 

τα πραγματικά αποτελέσματα της δουλειάς τους μετά από σχετικά σύντομο 

χρονικό διάστημα τα κάνει πολύ υπερήφανα. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά 

συνειδητοποιούν ότι μπορούν να δημιουργήσουν κάτι και αυτό είναι πολύ θετικό 

για την προσωπική τους ανάπτυξη. 

Δημιουργία ειδικών αναμνήσεων με βίντεο: Βίντεο που πραγματοποιούνται 

από παιδιά και εκπαιδευτικούς της ΠΕ, π.χ. σε ένα πάρτυ στο σχολείο, μπορεί να 

είναι μια ωραία ανάμνηση για να τη στείλετε στους γονείς ή να την 

παρουσιάσετε σε μια συνάντηση γονέων. Είναι επίσης πιθανό τα παιδιά να 

καταγράφουν την καθημερινή ζωή της ΠΕ με κάμερα από την οπτική τους 

γωνία. Αυτό δίνει στους γονείς μια πολύ ξεχωριστή εικόνα για την καθημερινή 

ζωή του παιδιού στην ΠΕ, η οποία κανονικά παραμένει άγνωστη σε αυτούς. 

Προώθηση της παιδικής κίνησης: Το μεγάλο πλεονέκτημα των βίντεο είναι 

ότι μπορείτε να τραβήξετε εικόνες με κίνηση. Επομένως, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε αυτό το μέσο για να δημιουργήσετε βίντεο που καταγράφουν 

τα παιδιά με κίνηση. Φυσικά, τα παιδιά μπορούν να αποφασίσουν τί θέλουν να 

χρησιμοποιήσουν για σκηνικά, κοστούμια κ.λπ. και πώς θέλουν να υλοποιήσουν 

το βίντεο. Στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτά τα βίντεο μαζί με 

τα παιδιά. Για παράδειγμα, μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα μουσικό βίντεο. 

Στη συνέχεια, τα παιδιά μιλούν για αυτό που είδαν και το βίντεο αναπαράγεται 

με τα δικά τους μέσα. 

Παρατήρηση και στοχασμός: Η χρήση μιας βιντεοκάμερας είναι ένας καλός 

τρόπος για να παρατηρήσετε τα παιδιά και στη συνέχεια να προβληματιστείτε 

μέσα στην ομάδα ή με τους γονείς. Η συμπεριφορά και οι δεξιότητες των 

παιδιών μπορούν να καταγράφονται και να αξιολογούνται. Ο επαγγελματίας 

της ΠΕ μπορεί επίσης να αφήσει την κάμερα να γράφει κατά την διάρκεια ενός 

τυπικού πρωϊνού και αργότερα να παρατηρήσει πώς συμπεριφέρεται προς τα 

παιδιά και πώς αντιδρούν τα παιδιά σε αυτόν. Για μια τέτοια εργασία, θα πρέπει 

να ελεγχθεί εάν πρέπει να ληφθεί πρόσθετη γονική συγκατάθεση. 
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΝΤΕΟ  

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 

-τα παιδιά 

επικοινωνούν  

-τα παιδιά δημιουργούν 

διαλόγους  

-τα παιδιά μαθαίνουν να 

συνεργάζονται  

-όταν υποδύονται 

κάποιον άλλο, τα παιδιά 

μαθαίνουν τα 

συναισθήματα άλλων 

ανθρώπων  

-τα παιδιά δημιουργούν 

ιστορίες και σκηνές  

-τα παιδιά 

πειραματίζονται με 

αντικείμενα  

Γλώσσα  

 

Κοινωνικές και 

συναισθηματικές 

ικανότητες             

Δημιουργικότητα  

 

 

 -επιτρέπει στα παιδιά να 

παρατηρούν τη ζωή και να 

την κατανοούν 

-βοηθάει τα παιδιά να 

φρεσκάρουν τις αναμνήσεις 

τους 

-υποστηρίζονται οι 

φυσικές δραστηριότητες 

των παιδιών  

-τα παιδιά παίζουν με 

αντικείμενα, χορεύουν, 

κ.λπ. 

 

 Γνωστικές ικανότητες 

                                    

Κίνηση  

                                    

 

Γράφημα 10: Ενσωμάτωση δημιουργίας βίντεο στην ΠΕ 

5. Βασικά στοιχεία της εφαρμογής Stop Motion Studio 

Η εφαρμογή Stop Motion Studio διευκολύνει την δημιουργία κινουμένων ταινιών. 

Είναι κατάλληλη για παιδαγωγική χρήση των μέσων και είναι επίσης εύκολη 

στη χρήση για τα μικρότερα παιδιά με επίβλεψη. 

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες τη μία μετά την άλλη απ’ ευθείας στην 

εφαρμογή και μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα ξανά και ξανά. Η χρονική 

ακολουθία των εικόνων μπορεί να ρυθμιστεί ή να διαγραφεί. Με την πλήρη 

έκδοση μπορείτε επίσης να προσθέσετε ευχαριστίες στους συντελεστές και 

ηχογραφήσεις οποιουδήποτε είδους ή εφέ. Η βασική έκδοση αρκεί για την 

παραγωγή μιας απλής ταινίας stop motion. Αν θέλετε να προσθέσετε αργότερα 

Η συμβουλή μου: Βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τις οδηγίες 

προστασίας δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων σε 

οποιοδήποτε έργο των μέσων. 
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μουσική στην ταινία, μπορείτε να το κάνετε αυτό στο Movie Maker. Η ταινία 

μπορεί να εξαχθεί στο τέλος στην κοινή μορφή ταινίας .mp4. 

Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα λειτουργικά συστήματα Android, iOS 

και Windows και μπορεί να εγκατασταθεί σε τάμπλετ ή έξυπνο τηλέφωνο. 

Παρακάτω, γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στην εφαρμογή Stop Motion Studio, η 

οποία προορίζεται να μεταφέρει βασικές πληροφορίες. Το σύμβολο ? icon? στη 

γραμμή μενού στην κάτω δεξιά γωνία της εφαρμογής, σας πηγαίνει στο μενού 

βοήθειας, το οποίο προσφέρει σαφή υποστήριξη. 

 

 

Εικόνα 38: μενού της εφαρμογής Stop Motion Studio  

  

https://de.wikipedia.org/wiki/MP4
https://www.cateater.com/support/en/stopmotion/stopmotion-main.html
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Stop Motion Studio - Επισκόπηση 
 

 

 

 

Προγραμματιστής: Cateater 

Συστήματα: Android, iOS και Windows. 

Κόστος: 
Η βασική εφαρμογή είναι δωρεάν. Η πλήρης έκδοση 

μπορεί να αγοραστεί από 4,99 € έως 5,99 €. 

Ομάδες στόχου: 

Ειδικοί παιδαγωγοί, παιδιά προσχολικής ηλικίας από 4 

ετών με επίβλεψη, παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

γονείς. 

Θέματα: 
Δημιουργικός σχεδιασμός και ζωγραφική, πρακτική 

εργασία με τα μέσα. 

Διαφήμιση: 

Η βασική εφαρμογή περιέχει αγορές εντός εφαρμογής. 

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις 

λειτουργίες, απαιτείται η πλήρης έκδοση. 

Ευχρηστία: Πλήρης λειτουργία εκτός σύνδεσης. 

Πλοήγηση: Απλή και σαφής. 

Σχεδίαση: 
Απλή, κατανοητή γλώσσα, σαφή και υψηλής αντίθεσης 

χρώματα, φιλικό στον αναγνώστη, σαφώς διατυπωμένο. 

Πώς λειτουργεί η εφαρμογή Stop Motion Studio; 

1. Δημιουργήστε ένα νέο έργο: 

Μετά το άνοιγμα της εφαρμογής, θα δείτε στην οθόνη εκκίνησης όλες τις 

εργασίες Stop Motion που έχουν δημιουργηθεί μέχρι στιγμής. Μπορείτε να 

κάνετε κλικ σε αυτές εδώ και να τις επεξεργαστείτε αν δεν έχουν ακόμη 

ολοκληρωθεί. Για να ανοίξετε μια νέα εργασία ταινίας Stop Motion, κάντε κλικ 

στο εικονίδιο plus. 

 

Εικόνα 39: Έναρξη ενός νέου έργου STOP MOTION 
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Ένα νέο έργο ανοίγει. Στην αρχή, η εφαρμογή σας δείχνει μια υπόδειξη ότι 

πρέπει να κάνετε κλικ στο εικονίδιο κάμερας για να προσθέσετε φωτογραφίες. 

Ανοίγει το παράθυρο εγγραφής. Εδώ μπορείτε να τραβήξετε μεμονωμένες 

φωτογραφίες. Το κόκκινο κουμπί είναι το κουμπί απελευθέρωσης κλείστρου. 

Τώρα μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία, να αλλάξετε λίγο την περιοχή 

λήψης, δηλαδή να μετακινήσετε λίγο την εικόνα σας και στη συνέχεια να 

πατήσετε ξανά το κουμπί λήψης. 

 

Εικόνα 40: Περιβάλλον – προσθέστε εικόνες 

Η λειτουργία πολλαπλών στρώσεων είναι πολύ χρήσιμη. Εάν ο ολισθητήρας 

στην αριστερή πλευρά της οθόνης μετακινηθεί προς τα επάνω, θα εμφανισθεί η 

προηγούμενη εικόνα. Αυτό βοηθά στην αποφυγή υπερβολικών αλλαγών στη 

ροή εικόνας. Η λειτουργία ψηφιακής εικόνας, ακριβώς κάτω από την λειτουργία 

των στρώσεων, μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε την σωστή σύνθεση. 

 

Εικόνα 41: λειτουργία ψηφιακής εικόνας και λειτουργία πολλαπλών στρώσεων 

2. Αναπαραγωγή ταινίας: 

Μετά την λήψη μερικών φωτογραφιών, θα πρέπει να παίζετε την ταινία σας και 

ενδιάμεσα και στο τέλος κάθε τόσο για να δείτε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Για 

να το κάνετε αυτό, βγείτε από την λειτουργία εγγραφής μέσω του βέλους στην 
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επάνω αριστερή γωνία. Τώρα μπορείτε να παίξετε την ταινία με το κουμπί 

αναπαραγωγής. 

 

Εικόνα 42: αναπαραγωγή ταινίας 

3. Προσθήκη εγγραφής φωνής: 

Με την εφαρμογή μπορείτε να εγγράψετε ένα κείμενο ή ήχους που ταιριάζουν 

με τις εικόνες. Κάνετε κλικ στο εικονίδιο μικροφώνου στην αριστερή πλευρά της 

οθόνης. Θα ανοίξει ένα μικρό παράθυρο όπου μπορείτε να καταγράφετε και να 

αναπαράγετε εγγραφές. 

,  

Εικόνα 43: εγγραφή ήχου 

4. Αντιγραφή και επικόλληση: 

Οι φωτογραφίες μπορούν να διαγραφούν, να αντιγραφούν και να 

επικολληθούν. Η αντίστροφη λειτουργία σας επιτρέπει να αναπαράγετε 

φωτογραφίες προς την αντίθετη κατεύθυνση. Για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα 

να επιλέξετε τις σχετικές εικόνες. Αυτή η λειτουργία μπορεί να είναι χρήσιμη 

εάν, για παράδειγμα, θέλετε να κόψετε ένα αντικείμενο, όπως μια μπάρα 

σοκολάτας, αλλά θέλετε να συναρμολογηθεί στην ταινία. Πρώτα τραβήξετε 

φωτογραφίες σχετικά με τον τρόπο τεμαχισμού της σοκολάτας και απλά 

μετατρέψετε την σειρά των εικόνων. 
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Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες «Αποκοπή», «Διαγραφή», 

«Ζωγραφική» και «Συγχώνευση», χρειάζεστε την έκδοση Pro της εφαρμογής. 

 

 

Εικόνα 44: διάφορες λειτουργίες 

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ήχο. Απλά κάνετε κλικ στο εικονίδιο ήχου και 

ένα παράθυρο θα ανοίξει με κάποια ηχητικά εφέ, όπως ο ήχος ενός κινούμενου 

αυτοκινήτου ή μια συνεχής βροχή. Στην ενότητα «Άλμπουμ» μπορείτε επίσης να 

έχετε πρόσβαση στη μουσική που είναι αποθηκευμένη στην συσκευή. 

 

 

Εικόνα 45: προσθέσετε ήχους και μουσική 

5. Ρύθμιση ταχύτητας: 

Το σύμβολο του γραναζιού σας μεταφέρει σε άλλο μενού. Εδώ είναι 

δυνατόν να ρυθμίσετε την διάρκεια των επιμέρους εικόνων ανά δευτερόλεπτο. 

Όσο ταχύτερα τρέχουν οι εικόνες τόσο πιο ρευστές θα εμφανιστούν οι κινήσεις 

στο τέλος. Γι’ αυτόν τον λόγο συνήθως έχουν ρυθμιστεί 12 καρέ ανά 

δευτερόλεπτο. Για εργασία με παιδιά συνιστάται να αφήνετε τις εικόνες να 

τρέχουν λίγο πιο αργά, ώστε να κατανοούν καλύτερα την διαδικασία της 
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κίνησης. Εδώ η διάρκεια μπορεί να μειωθεί σε 5 ή 3 καρέ ανά δευτερόλεπτο. 

Απλά δοκιμάστε το και δείτε πώς λειτουργεί η ταινία στο τέλος. Η ταχύτητα του 

έργου σας μπορεί να προσαρμοστεί ξανά και ξανά. 

 

 

Εικόνα 46: ρύθμιση ταχύτητας 

6. Μορφή οθόνης: 

Είναι δυνατή η προσαρμογή της ταινίας σε διαφορετικές μορφές οθόνης. Για τον 

σκοπό αυτό, πρέπει απλά να σκεφτείτε σε τι είδους οθόνη θα εμφανιστεί η 

ταινία στο τέλος και προσαρμόσετε ανάλογα την μορφή της οθόνης. 

 

 

Εικόνα 47: προσαρμογή σχεδιασμού οθόνης 

7. Εφέ: 

Στην βασική εφαρμογή, το εύρος των αποτελεσμάτων είναι πολύ περιορισμένο. 

Αλλά είναι δυνατόν να τρέξετε την ταινία σε ασπρόμαυρη, αν το θέλετε. Όλα τα 

άλλα εφέ είναι διαθέσιμα μόνο στην έκδοση Pro και επομένως έχουν 

επισημανθεί με σύμβολο κλειδώματος. 
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Εικόνα 48: εφέ 

8. Αποθηκεύσετε και εξαγάγετε την ταινία: 

Όταν ολοκληρωθεί το έργο, μπορεί να αποθηκευτεί ως ταινία. Για να το κάνετε 

αυτό, χρησιμοποιήσετε το βέλος στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης για να 

εξέλθετε από το έργο. Όλα τα περιεχόμενα του έργου διατηρούνται. 

Τώρα εμφανίζεται μια επισκόπηση, π.χ. του μήκους και του μεγέθους μνήμης 

της ταινίας. Τώρα μπορείτε να προσθέσετε τίτλο και να την εξαγάγετε. Για την 

εξαγωγή και την αποθήκευση της ταινίας στον σκληρό δίσκο, κάνετε κλικ στο 

σύμβολο κοινής χρήσης. 

 

Εικόνα 49: αποθήκευση και εξαγωγή ταινίας 

Τώρα επιλέξετε «Αποθήκευση αρχείου». Συνιστάται η αποθήκευση της ταινίας 

σε υψηλή ανάλυση στη συσκευή στην επιθυμητή θέση αποθήκευσης, έτσι ώστε 

να μπορεί να προβληθεί χωρίς προβλήματα. 
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Εικόνα 50: αποθηκεύσετε το αρχείο 

9. Μεταφέρετε την ταινία στον υπολογιστή, αν είναι απαραίτητο: 

Τέλος, η ταινία, όπως και κάθε άλλο αρχείο, μπορεί να μεταφερθεί στον 

υπολογιστή. Εδώ, η ταινία μπορεί να επεξεργαστεί περαιτέρω, π.χ. 

χρησιμοποιώντας το Windows Movie Maker 2012 (βλ. επόμενο κεφάλαιο), 

προσθέτοντας έναν τίτλο και ένα τρέιλερ. Εάν αγοράσετε το Stop Motion Studio 

Pro-Version, μπορείτε να ενσωματώσετε ένα τρέιλερ και τερματισμό πιστώσεων. 

6. Βασικά στοιχεία του προγράμματος Windows Movie Maker 2012 

Το πρόγραμμα Windows Movie Maker 2012 είναι ένα απλό πρόγραμμα 

επεξεργασίας βίντεο για την δημιουργία και την επεξεργασία ταινιών στα 

Windows 7 ή Windows 10. Δεδομένου ότι αυτό το πρόγραμμα δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τα μικρότερα παιδιά, χρησιμοποιείται από τους 

επαγγελματίες της ΠΕ για να επεξεργαστούν (stop motion) βίντεο ούτως ώστε τα 

αποτελέσματα των παιδιών να μπορούν να παρουσιαστούν σε πιο όμορφη 

μορφή στους γονείς. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε μια σύντομη εισαγωγή για να εργαστείτε με το 

Movie Maker και να σας μεταφέρουμε τα βασικά στοιχεία. 

 

 

 

 

 

 

Σημαντική σημείωση: 

Το Window Movie Maker 2012 δεν θα αναπτυχθεί περαιτέρω από την Microsoft, γι' 

αυτό το πρόγραμμα δεν μπορεί πλέον να μεταφορτωθεί από το Microsoft Store. Το 

πρόγραμμα πρέπει επομένως να αγοραστεί από τρίτους παρόχους. Αναζητήστε την 

«Λήψη του Windows Movie Maker» χρησιμοποιώντας μια μηχανή αναζήτησης, π.χ. 

Google. Θα εμφανιστούν αρκετά αποτελέσματα που σας επιτρέπουν να κάνετε λήψη 

του προγράμματος. 
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Movie Maker 2012 - Επισκόπηση 

 

 

 

 

Προγραμματιστής: Microsoft. 

Συστήματα: Windows. 

Κόστος: Δωρεάν. 

Ομάδες στόχου: 

Ειδικοί παιδαγωγοί, παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

από την τετάρτη τάξη και πάνω, γονείς. 

Σημείωση: Τα μικρότερα παιδιά δεν μπορούν ακόμη να 

χρησιμοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα μόνα τους επειδή 

συνήθως δεν μπορούν να διαβάσουν ακόμα και είναι 

πολύ περίπλοκο γι' αυτή την ηλικιακή ομάδα. 

Θέματα: Επεξεργασία βίντεο, πρακτική εργασία με τα μέσα. 

Διαφήμιση: Χωρίς διαφημίσεις. 

Ευχρηστία: Πλήρης λειτουργία εκτός σύνδεσης. 

Πλοήγηση: 
Απλό και σαφές για μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες, 

ακόμα πολύ περίπλοκο για τα μικρότερα παιδιά. 

Σχεδίαση: 

Απλή, κατανοητή γλώσσα, σαφή και υψηλής αντίθεσης 

χρώματα, φιλικό προς τον αναγνώστη. Σαφείς 

διατυπώσεις. 

 

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα Movie Maker 2012; 

Όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα, ανοίγει αυτόματα ένα νέο έργο με το όνομα «Η 

Ταινία μου» (My Movie). 

Συνιστάται να αποθηκεύσετε την εργασία με ένα νέο όνομα σε έναν επιλεγμένο 

φάκελο. Αυτό θα σας διευκολύνει να την βρείτε και αργότερα να επεξεργαστείτε 

την ταινία. Επίσης, είναι χρήσιμο να συλλέγετε «ακατέργαστα δεδομένα» σε 

έναν ξεχωριστό φάκελο. 

Η συμβουλή μου: Αρχικά εξοικειωθείτε με το πρόγραμμα. 

Αν μετακινήσετε το ποντίκι πάνω από τα πεδία 

λειτουργιών, θα ανοίξουν επεξηγηματικά παράθυρα για να 

σας βοηθήσουν να εξερευνήσετε τις λειτουργίες του 

προγράμματος. 
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Εικόνα 51: περιβάλλον 

1. Εισαγωγή αρχείων: 

Ένα κλικ στο εικονίδιο Προσθήκη βίντεο και φωτογραφιών ανοίγει την 

βιβλιοθήκη από την οποία μπορούν να προστεθούν φωτογραφίες ή βίντεο. 

Μια προεπισκόπηση της ταινίας δείχνει αν οι φωτογραφίες ή τα βίντεο 

αντιστοιχούν στην προκαθορισμένη αναλογία εικόνας. Στο μενού «Έργο» 

μπορείτε να ρυθμίσετε την αναλογία διαστάσεων και τις ρυθμίσεις ήχου. 

 

 

Εικόνα 52: προσθέστε φωτογραφίες ή/και βίντεο 

  

Η συμβουλή μου: Αποθηκεύετε τακτικά την πρόοδό σας, 

κάνοντας κλικ στο σύμβολο δισκέτας στην επάνω αριστερή 

γωνία της γραμμής προγράμματος ή πατώντας τον συνδυασμό 

πλήκτρων [Ctrl][S]. 
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Μπορείτε να αναιρέσετε ή να επαναλάβετε ενέργειες χρησιμοποιώντας τα βέλη 

δίπλα στο σύμβολο της δισκέτας. 

 

2. Τακτοποίηση και κοπή: 

Η σειρά των φωτογραφιών και των ακολουθιών ταινιών μπορεί να αλλάξει 

τοποθετώντας τον κέρσορα/ποντίκι σε ένα εικονίδιο στον χώρο εργασίας και 

κάνοντας κλικ στο αριστερό πλήκτρο του ποντικιού. Ένα μπλε πλαίσιο 

υποδεικνύει ότι το στοιχείο είναι ενεργό. Τώρα το στοιχείο μπορεί να 

μετακινηθεί στην επιθυμητή θέση κρατώντας πατημένο το κουμπί του 

ποντικιού. 

 

Εικόνα 53: εργαλεία βίντεο - επεξεργασία 

Αν ένα στοιχείο ενεργοποιηθεί κάνοντας κλικ σε αυτό, το μενού «Επεξεργασία» 

εμφανίζει τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για αυτό το στοιχείο. Το 

επισημασμένο χρώμα υποδεικνύει το εργαλείο επεξεργασίας που 

χρησιμοποιείτε αυτή τη στιγμή. Το κομμάτι βίντεο επισημαίνεται με κίτρινο 

χρώμα. 

 

Εικόνα 54: τακτοποίηση και κοπή 
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Για την κοπή της ταινίας χρησιμοποιείται η επιλογή «εργαλείο κοπής». 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις καρτέλες στα αριστερά και δεξιά της γραμμής 

χρόνου κάτω από το παράθυρο αναπαραγωγής για να ορίσετε την περιοχή που 

θέλετε να διατηρήσετε. Οι χρόνοι μπορούν επίσης να ρυθμιστούν χειροκίνητα 

μέσω των σημείων έναρξης και τερματισμού. Κάνοντας κλικ στο σύμβολο της 

δισκέτας, το επιλεγμένο στοιχείο ταινίας κόβεται και αποθηκεύεται στην 

περιοχή εντός των σημείων κοπής. 

 

Εικόνα 55: εργαλείο κοπής 

Για να διαιρέσετε μια ταινία σε δύο, επιλέξετε το αντίστοιχο στοιχείο της 

ταινίας. Γίνεται ένα μπλε πλαίσιο. Τώρα ο ολισθητήρας αναπαραγωγής (μαύρη 

γραμμή) μετακινείται στη θέση όπου θα φιλτραριστεί η μεμβράνη. Με ένα κλικ 

στο πεδίο «Διαίρεση», αυτό το βήμα επεξεργασίας ολοκληρώνεται. 

 

Εικόνα 56: ολισθητήρας 

Εάν θέλετε να καταργήσετε μόνο την αρχή ή το τέλος ενός κλιπ από ένα 

στοιχείο ταινίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πεδία «Ενεργοποίηση σημείου 

εκκίνησης» ή «Ορισμός σημείου τερματισμού». Με την «Ενεργοποίηση σημείου 

εκκίνησης» όλα πριν από τη θέση στο ρυθμιστικό αναπαραγωγής αφαιρούνται 

από αυτό το στοιχείο της ταινίας. Όλα τα άλλα στοιχεία πριν από αυτό 

παραμένουν. Στον «Ορισμό σημείου τερματισμού» ό,τι υπάρχει μετά από αυτή 

τη θέση του ρυθμιστικού αναπαραγωγής αφαιρείται από αυτό το ένα στοιχείο 

της ταινίας. Όλα τα άλλα στοιχεία της ταινίας παραμένουν. 
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3. Μεταβάσεις εικόνων και ταινιών: 

Οι μεταβάσεις μεταξύ εικόνων και ακολουθιών ταινιών δημιουργούν έναν 

οπτικό σύνδεσμο και έτσι διευκολύνουν την αντίληψη. Οι μεταβάσεις είναι 

εύκολες στην χρήση. Η καρτέλα μενού «Animations» περιέχει μια ποικιλλία εφέ 

μετάβασης. Εάν ο δρομέας/ποντίκι δείχνει μία από τις αντίστοιχες μεταβάσεις, 

το αποτέλεσμά του είναι άμεσα ορατό στην προεπισκόπηση. 

 

Εικόνα 57: μεταβάσεις 

Εάν επιλεγεί η επιθυμητή μετάβαση, μεταφέρεται στο ενεργό γραφικό στο 

παράθυρο επιλογής (αναγνωρίσιμο από το μπλε πλαίσιο). Ένα γκρι τρίγωνο 

στην αρχή της ακολουθίας ταινιών υποδηλώνει ότι έχει ανατεθεί μια μετάβαση. 

 

Εικόνα 58: σύμβολο μετάβασης 

Αν θέλετε να δείτε περισσότερες φωτογραφίες και ταινίες με την ίδια μετάβαση, 

μπορείτε να επιλέξετε αρκετές ακολουθίες κρατώντας πατημένο το πλήκτρο 

Ctrl ενώ κάνετε κλικ στις επιθυμητές ακολουθίες με το ποντίκι. Αν θέλετε όλες 

οι ακολουθίες να έχουν την ίδια μετάβαση, επιλέξετε το στοιχείο μενού 

«Εφαρμογή σε όλα». 

Η διάρκεια της μετάβασης μπορεί να ποικίλλει. Κανονικά είναι προκαθορισμένη 

σε 1 ή 1,5 δευτερόλεπτα. Κάνοντας κλικ στο βέλος επιλογής δίπλα στο πεδίο 

μενού «Διάρκεια» ανοίγει ένα παράθυρο επιλογής. Ωστόσο, είναι επίσης 

δυνατόν να εισάγετε έναν (όχι προκαθορισμένο) χρόνο απευθείας στο 

παράθυρο. 

Η συμβουλή μου: Μερικές φορές μια πληθώρα από εφέ μπορεί να 

επιβαρύνει τον θεατή με πάρα πολλές διαφορετικές μεταβάσεις και 

να τον αποσπάσει από το πραγματικό περιεχόμενο. Μπορεί να 

βοηθήσει στην αποκατάσταση των βασικών κανόνων σχεδιασμού 

οθόνης: αφ’ ενός, «λιγότερο είναι περισσότερο», δηλαδή ο αριθμός 

των αποτελεσμάτων θα πρέπει να είναι περιορισμένος και, αφ’ 

ετέρου, η «συνοχή», δηλαδή τα αποτελέσματα θα πρέπει να 

εφαρμόζονται το ένα μετά το άλλο. Είναι προτιμότερο να επιλέξετε 

έναν τύπο μετάβασης ανά θέμα ή κεφάλαιο. Αν θέλετε να 

τραβήξετε ιδιαίτερη προσοχή σε κάτι ιδιαίτερο στην ταινία σας, 

αυτό μπορεί επίσης να υποδεικνύεται από ένα εφέ μετάβασης. 
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4. Οπτικά εφέ: 

Οι μεμονωμένες εικόνες ή ολόκληρες ακολουθίες ταινιών μπορούν να 

παρέχονται με «οπτικά εφέ». Στο στοιχείο μενού «Οπτικά εφέ» μπορείτε να 

επιλέξετε από μια ποικιλία επιλογών. Εάν ο δρομέας/το ποντίκι δείχνει σε ένα 

από τα αντίστοιχα εφέ, το αποτέλεσμά του είναι άμεσα ορατό στην 

προεπισκόπηση. 

 

Εικόνα 59: οπτικά εφέ 

Με ένα κλικ στο κάτω βέλος στη γραμμή κύλισης δίπλα στην περιοχή επιλογής, 

ανοίγει ένα πλήρες φάσμα πιθανών αποτελεσμάτων, διαιρούμενο σε 

διαφορετικές κατηγορίες. 

Ένα κλικ του ποντικιού σε ένα εφέ το εκχωρεί σε ενεργή ακολουθία στο 

παράθυρο επιλογής (αναγνωρίσιμο από το μπλε πλαίσιο). 

 

Εικόνα 60: ενεργοποίηση του οπτικού εφέ 

Το εικονόγραμμα στην επάνω αριστερή γωνία ενός πλαισίου δηλώνει ότι έχει 

εκχωρηθεί ένα οπτικό εφέ. 

5. Τίτλος, κείμενο και ευχαριστίες: 

Το εργαλείο για την εισαγωγή κειμένου βρίσκεται στην εκκίνηση σελίδας. 

 

Εικόνα 61: ενεργοποίηση των οπτικών εφέ 

Η συμβουλή μου: Εάν θέλετε να έχετε το ίδιο αποτέλεσμα σε 

πολλές ακολουθίες ταινιών ή να τις εφαρμόσετε σε όλες τις 

ακολουθίες, προχωρήστε όπως περιγράφεται στο σημείο 3 

«Μεταβάσεις εικόνων και ταινιών». Και εδώ, ο θεατής δεν πρέπει 

να υπερφορτωθεί με πάρα πολλά εφέ. Είναι καλύτερα να τα 

χρησιμοποιήσετε ειδικά για να κάνετε κάποια μέρη της ταινίας 

πιο ενδιαφέροντα. 
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Εδώ έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε τίτλο, τίτλο εικόνας και ευχαριστίες. 

• Προσθήκη τίτλου: Κάτω από το στοιχείο του μενού «Τίτλος», υπάρχει ένα 

στοιχείο με κείμενο πριν από την πραγματική ακολουθία εικόνων και ταινιών. 

Αν το επιλέξετε, ανοίγει το «εργαλείο κειμένου». Το κομμάτι καρτελών και 

κειμένου είναι ροζ για να ξεχωρίζει από το κομμάτι βίντεο και ήχου. Έτσι, 

πρέπει να προσέχετε με ποιό εργαλείο εργάζεστε. 

Ο τίτλος της ταινίας σβήνει σιγά-σιγά για να προετοιμάσει τον θεατή για αυτό 

που έρχεται στη συνέχεια. Ο τίτλος μπορεί να εξασθενήσει με διαφορετικά εφέ, 

τα οποία μπορείτε να βρείτε στο «Εργαλεία κειμένου». Η διαδικασία είναι και 

πάλι παρόμοια με την εφαρμογή μεταβάσεων και επιδράσεων στις ακολουθίες 

βίντεο. Εδώ μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε την διάρκεια της εμφάνισης. 

 

Εικόνα 62: προσθέσετε τίτλο 

• Προσθήκη τίτλου εικόνας: Εμφανίζεται «τίτλος εικόνας» σε επιλεγμένο 

πλαίσιο ή βίντεο κλιπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τίτλος κεφαλαίου ή ως 

κείμενο περιγραφής. Τα κείμενα μπορούν να επεξεργαστούν χρησιμοποιώντας 

τις ίδιες μεθόδους με τα κείμενα των τίτλων. Τα φαινόμενα εξασθένισης και οι 

λειτουργίες για τη ρύθμιση της διάρκειας και της διάρκειας ξεθωριάσματος είναι 

επίσης διαθέσιμα για τους τίτλους εικόνων. 

 

Εικόνα 63: προσθέσετε τίτλο εικόνας 
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• Προσθήκη ευχαριστιών: Μια ταινία δεν είναι πλήρης χωρίς να αποδώσετε 

τα εύσημα. Σε αυτό το κείμενο αναφέρονται πρόσθετες πληροφορίες, 

συμμετέχοντες ή υποστηρικτές και οι ρόλοι τους. Εάν επιλέξετε «εύσημα», ο 

κέρσορας μεταβαίνει στο τέλος της ταινίας και ανοίγει ένα στοιχείο κειμένου 

παρόμοιο με τον τίτλο. Η επεξεργασία αντιστοιχεί στον σχεδιασμό ενός τίτλου. 

   

Εικόνα 64: προσθέσετε ευχαριστίες 

6. Μουσική και ήχος: 

Η μουσική και ο ήχος συμπληρώνουν την οπτική εντύπωση μιας ταινίας. Είναι 

δυνατόν να προσθέσετε μουσική σε ολόκληρη την ταινία ή σε μερικά μόνο 

σημεία. 

 

Αν ανοίξετε το μενού χρησιμοποιώντας το μικρό βέλος στο κάτω δεξί μέρος του 

συμβόλου σημείωσης, μπορείτε να αναζητήσετε κατάλληλη μουσική στο 

Διαδίκτυο ή να προσθέσετε μουσική ή ήχο απευθείας από ένα μέσο δεδομένων. 

Λάβετε υπ’ όψιν ότι οι συνδεδεμένοι πάροχοι δεν προσφέρουν δωρεάν και χωρίς 

άδεια αρχεία ήχου. 

Υπενθύμιση: 

Όταν εισάγετε μουσική (καθώς και όταν εισάγετε φωτογραφίες, ταινίες και γραφικά 

από τρίτους), οι όροι αδείας και τα πνευματικά δικαιώματα θα πρέπει πάντα να 

λαμβάνονται υπ’ όψιν! 

Η συμβουλή μου: Θυμηθείτε να αποθηκεύετε την εργασία σας 

κάθε τόσο, ώστε να μην την χάσετε εν μέρει ή εντελώς. 
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Εικόνα 65: προσθέσετε μουσική και ήχους 

Αυτό το βλέπετε τώρα ως ένα κομμάτι πράσινης μουσικής κάτω από τo βίντεο 

κλιπ. Η καρτέλα «Εργαλεία μουσικής» για την επεξεργασία του κομματιού 

εμφανίζεται επίσης σε πράσινο χρώμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε εύκολα να 

διαπιστώσετε εάν επεξεργάζεστε υλικό βίντεο ή ήχου. 

 

 

Εικόνα 66: εργαλεία μουσικής 

Κάνετε διπλό κλικ στο μουσικό κλιπ για να ανοίξετε την γραμμή εργαλείων 

«Εργαλεία μουσικής». Εδώ είναι δυνατή η αλλαγή της έντασης μουσικής, η 

εμφάνιση ή η απόκρυψη του ήχου και η επιλογή χρόνου έναρξης αν η μουσική 

δεν πρέπει να αρχίσει στην αρχή της ταινίας.  

Τις περισσότερες φορές δεν χρειάζεστε απαραιτήτως ήχο για τις ακολουθίες 

βίντεο ή τον χρειάζεστε μόνο για μεμονωμένες ακολουθίες. Η ένταση του ήχου 

του βίντεο μπορεί να χαμηλώσει από το στοιχείο μενού «Εργαλεία βίντεο» 

(κίτρινο). Έτσι, μπορείτε επίσης να ανεβάσετε τον γλωσσικό ήχο για 

μεμονωμένες ακολουθίες και να αφήσετε την μουσική να αναπαραχθεί ως 

μουσική υπόκρουση. 

 

Η συμβουλή μου: Για ένα απλό βίντεο στην ΠΕ, είναι συνήθως 

αρκετό να προσθέσετε μόνο ένα μουσικό κλιπ στην ταινία. Αν 

αυτό είναι πολύ σύντομο, μπορείτε απλά να το αντιγράψετε 

ξανά. Για να εμποδίσετε την μουσική να ξεκινάει και να τελειώνει 

πολύ απότομα, είναι επίσης μια καλή ιδέα να σβήνει η μουσική 

σιγά-σιγά και στην έναρξη και στο τέλος. Μπορείτε να βρείτε 

αυτή την λειτουργία στα μουσικά εργαλεία.   
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Εικόνα 67: αλλαγή του ήχου του βίντεο 

7. Εξαγωγή ταινίας: 

Το εργαλείο για την δημιουργία ή την αποθήκευση μιας τελικής ταινίας (στην 

τεχνική γλώσσα «render») βρίσκεται στην καρτέλα «Αρχική σελίδα». 

 

Εικόνα 68: εξαγωγή ταινίας 

Με την βοήθεια του βέλους δίπλα στο στοιχείο μενού «Αποθήκευση ταινίας» 

ανοίγει μια επιλογή. Διαφορετικές επιλογές αποθήκευσης εμφανίζονται σε 

διαφορετικές κατηγορίες. Όταν μετακινείτε το ποντίκι πάνω από τις επιλογές, 

εμφανίζεται ένα μικρό παράθυρο που δείχνει την ανάλυση της οθόνης και το 

κατά προσέγγιση μέγεθος της τελικής ταινίας. Μια καλή επιλογή είναι να 

επιλέξετε «Για Υπολογιστή». 

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας αποθήκευσης, τα μεμονωμένα αρχεία που 

δημιουργήθηκαν στο έργο τώρα συγχωνεύονται σε μια ταινία. Αυτό μπορεί να 

πάρει λίγο χρόνο. 

 

Εικόνα 69: πρόοδος διαδικασίας αποθήκευσης 

Στη συνέχεια, εμφανίζεται ένα παράθυρο επιλογής, όπου μπορεί να ανοίξει είτε 

ο κατάλογος με το τελικό αρχείο είτε η άμεση προβολή της τελικής ταινίας. 
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Εικόνα 70: επιλογή «παίξε», «άνοιξε το αρχείο» ή «κλείσε» 

 

  

Η συμβουλή μου: Όταν εργάζεστε με το Movie Maker, 

ακολουθήσετε την ακολουθία που περιγράφεται εδώ, δηλαδή 

πρώτα να επεξεργάζεστε τις ακολουθίες των ταινιών σας, 

μετά προσθέτετε τίτλους, κείμενα και ευχαριστίες και, τέλος, 

προσθέτετε μουσική. Αν στο τέλος νομίζετε ότι θέλετε να 

αποκόψετε ένα μέρος του βίντεο, το κείμενο και η μουσική δεν 

θα κινηθούν μαζί του επειδή είναι τώρα σε ένα εντελώς 

λανθασμένο μέρος και θα πρέπει να επεξεργαστείτε τα πάντα. 

Είναι επίσης σημαντικό τα πρωτότυπα αρχεία και το έργο σας 

να μην μετακινούνται σε άλλη τοποθεσία κατά την διάρκεια 

της επεξεργασίας. Εάν συμβεί αυτό, το πρόγραμμα δεν θα 

μπορέσει να βρει ξανά το υλικό. 

Ξεκινήσετε τώρα και δοκιμάσετε τις γνώσεις 

σας στην πράξη. Τα πρακτικά μας 

παραδείγματα μπορούν να σας δώσουν 

κάποιες αρχικές ιδέες. 
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8η Ενότητα – Ήχος 

Παρά τον μεγάλο αριθμό διαθέσιμων προσφορών πολυμέσων, τα ραδιοφωνικά 

έργα και άλλες προσφορές ήχου εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στις καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών. Η ακρόαση προγραμμάτων 

ήχου ειδικά ως οικογενειακό τελετουργικό πριν πάνε για ύπνο ή κατά την 

διάρκεια οικογενειακών διαδρομών με αυτοκίνητο είναι πολύ δημοφιλής στα 

παιδιά. 

Η ενότητα «Ήχος» προσφέρει ένα μεγάλο πλεονέκτημα καθώς μπορεί, σε 

συνδυασμό με διασκέδαση και χωρίς μεγάλη προσπάθεια, να εισαχθεί στο θέμα 

του Γραμματισμού στα Μέσα που υποδηλώνει μια καλή προσέγγιση για την 

εκπαιδευτική εργασία των μέσων στην ΠΕ. Τα παιδιά ηλικίας μεταξύ τριών και 

έξι ετών ειδικότερα μαθαίνουν γρήγορα ότι υπάρχει ένα μέσο που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν με δική τους ευθύνη. Επιπλέον, το ηχητικό μέσο φέρνει πολλά 

πλεονεκτήματα στα παιδιά της ΠΕ για παραγωγική και δημιουργική εργασία. 

Δεν υπάρχει σχεδόν καμία ιστορία ή θέμα που να μην μπορεί να επεξεργαστεί 

ως συνεισφορά ήχου. Η τεχνολογία εγγραφής ήχου, για παράδειγμα η 

εφαρμογή υπαγόρευσης σε ένα τάμπλετ, είναι εύκολη στη χρήση. Είναι εύκολο 

για τα παιδιά να μάθουν τον χειρισμό και μετά από λίγο χρόνο να μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν την τεχνική μόνα τους. Η μόνη δυσκολία έγκειται στην 

περικοπή των ηχογραφήσεων, η οποία πρέπει να γίνει από τον επαγγελματία της 

ΠΕ στον υπολογιστή. Αλλά και αυτή η εργασία είναι εύκολη και απλή. Τελικά, ο 

καθένας θα έχει κάτι στην διάθεσή του για πολύ καιρό μετά την ολοκλήρωση 

ενός έργου. 

Η ενότητα αυτή επικεντρώνεται κυρίως στην δημιουργική και παραγωγική 

εργασία στον τομέα του ήχου με παιδιά, αλλά εξετάζει επίσης τα οφέλη από την 

ακρόαση ραδιοφωνικών έργων και την σημασία της ακρόασης γενικότερα. 

1. Ακουστικά έργα στην ΠΕ 

Κατά την παραγωγή των δικών τους έργων με ήχο, όπως ακουστικά παιχνίδια ή 

συνεντεύξεις, τα παιδιά γνωρίζουν την τεχνική καταγραφής και τα 

αποτελέσματά της. Μπορούν να επεκτείνουν τις τεχνολογικές δεξιότητες των 

μέσων, να αποκτήσουν εμπειρία με την τεχνολογία εγγραφής και μικροφώνου 

και να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν αυτό το μέσο παραγωγικά και ενεργά σε 

πρώϊμο στάδιο. Τα παιδιά μαθαίνουν επίσης την διαφορά μεταξύ ακρόασης και 

προβολής, πώς να λένε μια ιστορία χωρίς την χρήση της γλώσσας του σώματος, 

τον ρόλο της ακουστικής και τον τρόπο χρήσης των ήχων, της μουσικής και των 

γύρω ήχων. Για παράδειγμα, εάν τα παιδιά κάνουν ένα ακουστικό παιχνίδι, 

αποκτούν σημαντική εμπειρία με την πραγματικότητα των μέσων, μαθαίνουν 

τις δυνατότητες της φωνής τους, πώς να την αλλάζουν ελαφρώς και να την 

διακρίνουν από τις φωνές των άλλων παιδιών. Κατανοούν ότι η χειραγώγηση 



 

KIT@_ERASMUS+ 
 

143 Διαδραστικό Εγχειρίδιο για τον Γραμματισμό στα Μέσα στην Προσχολική Εκπαίδευση 

είναι επίσης δυνατή εάν, για παράδειγμα, τσαλακώσουν ένα κομμάτι χαρτί για 

να ακούγεται σαν φωτιά στην ηχογράφηση. 

 

Γράφημα 11: ανάπτυξη ικανοτήτων των παιδιών όταν παράγουν ηχητικά έργα 

Στα ηχητικά έργα, οι πλασματικοί χαρακτήρες μπορούν να ζωντανεύσουν χωρίς 

μεγάλη προσπάθεια, με την βοήθεια των ήχων και της φωνής μόνο. Στα παιδιά 

δίνεται η ευκαιρία να κρύβονται πίσω από τους αγαπημένους τους ήρωες και να 

αποκαλύπτουν την φαντασία, την δημιουργικότητα, τους φόβους τους και τις 

«κακές» πλευρές τους. Ακόμη και τα συνεσταλμένα παιδιά μπορούν να 

ξεπεράσουν την συστολή τους όταν ενεργούν ως μάγισσες ή κουνέλια μπροστά 

από το μικρόφωνο. 

Η παραγωγή και η αναγνώριση των ήχων αποτελεί απαραίτητη βάση για την 

παραγωγή ηχογραφήσεων, καθώς όλα όσα πρέπει να καταγράφονται πρέπει 

επίσης να ακούγονται με ευκρίνεια. Οι ήχοι δεν μπορούν επομένως να 

θεωρηθούν μόνο ως βοήθημα για παραγωγές ήχου, αλλά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν δραματικά και να δημιουργήσουν ενθουσιασμό όταν 

ακούγονται. Επιπλέον, όταν τα παιδιά ασχολούνται με ήχους, εξασκούν την 

αίσθηση της ακοής τους βιώνοντας τους αποκλίνοντες ήχους του περιβάλλοντος 

τους και μαθαίνοντας πώς να τους αποκωδικοποιούν. 

 

 

 

 

Όταν παράγουν ηχητικά 
έργα, τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας:

μαθαίνουν να 
ηχογραφούν ήχους

αναπτύσσουν
ικανότητες 

τεχνολογίας μέσων

οξύνουν την ακοή τους

μαθαίνουν τις 
δυνατότητες της 

φωνής τους

μαθαίνουν την χρήση 
των ήχων και της 

φωνής τους
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Όλα τα παιδιά πρέπει να συμμετέχουν στην παραγωγή ηχογραφήσεων. Κάθε 

μαθητής στην τάξη σας πρέπει να έχει ένα ρόλο: ομιλητής, χειριστής της 

συσκευής εγγραφής, κάτοχος μικροφώνου (αν το χρησιμοποιείτε). Η παραγωγή 

ήχου, όπως η παραγωγή ταινιών, είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Ωστόσο, 

η τελική επεξεργασία θα πρέπει να γίνεται από τους ίδιους τους επαγγελματίες 

της ΠΕ, καθώς τα προγράμματα επεξεργασίας δεν έχουν σχεδιαστεί για παιδιά. 

Το δωρεάν πρόγραμμα επεξεργασίας Audacity, το οποίο παρουσιάζουμε σε 

αυτήν την ενότητα, θεωρεί, για παράδειγμα, ότι ο χρήστης μπορεί να διαβάζει. 

2. Ήχος στην Πράξη 

Όπως και στην ενότητα φωτογραφιών και βίντεο, θα πρέπει να δείξετε στα 

παιδιά πώς να χρησιμοποιούν τις συσκευές εγγραφής ήχου. Πολλοί από τους 

κανόνες που παρουσιάζονται στην 6η Ενότητα μπορούν επίσης να εφαρμοστούν 

όταν εργάζεστε με ήχο. 

Οι λειτουργίες μιας συσκευής υπαγόρευσης (π.χ. ως εφαρμογή στο τάμπλετ) 

πρέπει να συζητούνται με τα παιδιά: Πού μπορώ να ξεκινήσω μια εγγραφή; Πώς 

μπορώ να θέσω σε παύση μια εγγραφή; Πώς τελειώνει? Πού μπορώ να ακούσω 

ξανά την εγγραφή; 

 

 

Εικόνα 71: συσκευή υπαγόρευσης 

 

 

 

 

Η συμβουλή μου: Μπορείτε να καθοδηγήσετε τα παιδιά να κάνουν 

παραγωγές ήχου, δείχνοντάς τους πώς να κάνουν μικρές 

αναπαραγωγές ήχου ή πώς να συνδέουν ένα βιβλίο εικόνων με 

μουσική. Οι ηχογραφήσεις φυσικών και μιμούμενων ήχων κάνουν 

τα παιδιά να συνειδητοποιούν πώς δημιουργείται η 

πραγματικότητα των μέσων ενημέρωσης, καθώς οι μιμούμενοι 

ήχοι στην ηχογράφηση ακούγονται σαν πραγματικοί. 
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Εάν μια ιστορία πρόκειται να ειπωθεί μέσω ενός ηχητικού έργου, είναι 

σημαντικό να σκεφτείτε ένα σύντομο σενάριο και την διάρκεια του έργου μαζί 

με τα παιδιά εκ των προτέρων. Αυτό διευκολύνει τον ρεαλιστικό σχεδιασμό και 

μειώνει τον χρόνο προετοιμασίας. 

Φυσικά, είναι διασκεδαστικό να βρίσκουμε ήχους στη φύση ή να τους 

παράγουμε τεχνητά. Υπάρχει, όμως, και η δυνατότητα λήψης δωρεάν 

διαθέσιμων ήχων από το Διαδίκτυο. 

 

Ιστοσελίδες Θέματα 

Salamisound: 

www.salamisound.com  
Μουσική και ήχοι για δωρεάν λήψη. 

Audiyou: www.audiyou.de 

Διαδικτυακή πύλη για την μεταφόρτωση και την 

λήψη αρχείων ήχου με μια επιπλέον σελίδα για 

παιδιά. 

Auditorix: 

www.auditorix.de 

Πρόκειται για ένα συνεργατικό πρόγραμμα για την 

σκόπιμη εκπαίδευση ακοής και την προώθηση της 

ακοής για παιδιά. Με μια επιπλέον σελίδα για 

παιδιά. Μουσική και ήχοι για δωρεάν λήψη. 

Πίνακας 4: ήχοι προς λήψη 

Η συμβουλή μου: Τα περισσότερα τάμπλετ και έξυπνα τηλέφωνα  

διαθέτουν ήδη ενσωματωμένη εφαρμογή υπαγόρευσης που σας 

επιτρέπει να καταγράφετε με καλή ποιότητα. Ελέγξετε την 

συσκευή σας και εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες της εφαρμογής. 

Στη συνέχεια μπορείτε να καθοδηγήσετε τα παιδιά. Εάν δεν 

υπάρχει προεγκατεστημένη εφαρμογή στην συσκευή, υπάρχει 

μεγάλη ποικιλία εφαρμογών διαθέσιμων για λήψη (π.χ. στο Google 

Play Store). 

Η συμβουλή μου: Η διαφορετική μουσική παράγει διαφορετικά 

εφέ. Μιλήστε στα παιδιά όχι μόνο για το είδος της ιστορίας που 

θέλουν να πουν, αλλά και για τα συναισθήματα που θέλουν να 

προκαλέσουν στον ακροατή. Ακούστε μαζί διαφορετικούς τίτλους 

μουσικής και συζητήσετε ποιά μουσική ή ήχος θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί και σε ποιο σημείο της ιστορίας. 

http://www.salamisound.com/
http://www.audiyou.de/
http://www.auditorix.de/
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3. Δυνατότητες Ενσωμάτωσης Ήχου στην ΠΕ 

Παραγωγή ήχου για την υποστήριξη της γλωσσικής ανάπτυξης: 

Ακούγοντας ραδιοφωνικά έργα και δημιουργώντας τα δικά τους ακουστικά 

δρώμενα μετά από σύντομες δράσεις γραφής τα παιδιά μπορούν να επεκταθούν 

και να εδραιώσουν το λεξιλόγιο τους. Εξοικειώνονται με την δομή της 

γραμματικής και της δημιουργίας πρότασης. Ακούγοντας ιστορίες, τα παιδιά 

γνωρίζουν νέους χαρακτήρες, τρόπους δράσης και καταστάσεις, που τους 

επιτρέπει να διευρύνουν το δικό τους ρεπερτόριο των προσεγγίσεων, τρόπων και 

αντιδράσεων για την επίλυση συγκρούσεων. Για να παράγουν τα δικά  τους 

έργα, πρέπει να εξετάσουν εκ των προτέρων πώς ένας χαρακτήρας πρέπει να 

ενεργεί, να αντιδρά και να εκφράζεται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Αυτό 

μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να εξετάσουν πώς μπορούν να συμπεριφέρονται 

σε παρόμοιες πραγματικές καταστάσεις. 

 

Γράφημα 12: οφέλη ηχητικών έργων στην ΠΕ 

Η παραγωγή ηχητικών 

θεατρικών έργων ωφελεί τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας 

σε αυτούς τους τομείς:

υποστήριξη  
γλωσσικής 
ανάπτυξης

προώθηση φαντασίας 
και δημιουργικότητας

ανάπτυξη ικανοτήτων 
ενσυναίσθησης

προώθηση προσοχής 
και ακουστικής 

ικανότητας

Η συμβουλή μου: Βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με την 

πολιτική απορρήτου και τα πνευματικά δικαιώματα με κάθε 

έργο μέσων. 
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Προώθηση της φαντασίας και της δημιουργικότητας: Όταν ακούν ιστορίες, 

δημιουργούνται εικόνες στα παιδιά που υποκινούν έντονα τις φαντασιώσεις και 

την δημιουργικότητά τους. Υποκινούν επίσης την φαντασία τους και τα κάνει 

δημιουργικά και παραγωγικά. 

Ανάπτυξη συναισθηματικών ικανοτήτων: Η ακρόαση και η παραγωγή 

ηχητικών έργων μπορεί να αυξήσει την ενσυναίσθηση των παιδιών, διότι 

μαθαίνουν μέσα από τις ιστορίες να κατανοούν τα συναισθήματα και τις θέσεις 

άλλων χαρακτήρων και να έλθουν καλύτερα στη θέση τους. Αυτό τα διευκολύνει 

να ενεργούν με ενσυναίσθηση σε σχέση με τις δικές τους εμπειρίες. 

Προώθηση δεξιοτήτων συγκέντρωσης και ακρόασης: Όταν προσπαθούν να 

ακούσουν, τα παιδιά αναπτύσσουν την ικανότητα συγκέντρωσης. Έχουν την 

αίσθηση της δομής των ιστοριών και των χρονικών ακολουθιών. Επιπλέον, οι 

ηχητικές ιστορίες μπορούν να προωθήσουν τις γνώσεις των παιδιών για τον 

κόσμο γύρω τους. 

 

 

 

 

 

 

Η συμβουλή μου: Το περιεχόμενο μιας ιστορίας που έχετε εφεύρει 

θα πρέπει πάντα να σχετίζεται με τον κόσμο στον οποίο ζουν τα 

παιδιά. Μπορείτε να εμπνευστείτε από μια ενιαία εικόνα ή ένα 

εικονογραφημένο βιβλίο. Οι ιστορίες που είναι τόσο ρεαλιστικές 

που η φαντασία των παιδιών δεν μπορεί να ξεδιπλωθεί δεν είναι 

κατάλληλες. Συνιστάται να μην σκεφτείτε την ιστορία με κάθε 

λεπτομέρεια, γιατί οι καλύτερες ιδέες εμφανίζονται συχνά κατά 

την διάρκεια των λήψεων. 

Η συμβουλή μου: Ακούσετε ένα εγγεγραμμένο ραδιοφωνικό 

έργο με τα παιδιά, σταματήστε την ιστορία σε ορισμένα σημεία 

και αφήστε τα παιδιά να σας πουν ποια πιστεύουν πως είναι η 

συνέχεια της ιστορίας. 
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4. Βασικά στοιχεία του προγράμματος Audacity 

Το Audacity είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα για την επεξεργασία 

αρχείων ήχου, όπως ήχων, θορύβου, ομιλίας ή/και μουσικής σε πολλά κομμάτια. 

Η ομιλία και η μουσική μπορούν να εγγραφούν, να αναπαραχθούν και να 

επεξεργαστούν. Τα αρχεία ήχου μπορούν επίσης να εισαχθούν και να εξαχθούν 

σε διάφορες μορφές, όπως το .wave ή το .mp3. 

Η μουσική και οι ήχοι μπορούν επίσης να προστεθούν αργότερα μεταξύ των 

σκηνών. Με αυτόν τον τρόπο, οι προηγουμένως καταγεγραμμένες ομιλίες, 

ιστορίες ή ήχοι, μπορούν να κοπούν μαζί για να σχηματίσουν ένα ηχητικό έργο 

ή ένα πάζλ ήχων. 

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται και βελτιώνεται συνεχώς από πολλούς 

προγραμματιστές δικτύωσης παγκοσμίως και λειτουργεί με τα λειτουργικά 

συστήματα Windows, Mac OS και Linux. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει έκδοση για 

λειτουργικά συστήματα έξυπνων τηλεφώνων και τάμπλετ όπως το Android. 

Το Audacity είναι ένα αρκετά εκτεταμένο πρόγραμμα, το οποίο χρησιμοποιείται 

επίσης από επαγγελματίες μουσικούς και μηχανικούς ήχου. Υπάρχουν πολλές 

διαθέσιμες λειτουργίες. Παρ' όλα αυτά, είναι σχετικά εύκολο στη χρήση και ως 

ελεύθερο πρόγραμμα είναι μοναδικό στην ποιότητα του, γι' αυτό συχνά 

συνιστάται στους ειδικούς παιδαγωγούς για την επεξεργασία ηχογραφήσεων με 

παιδιά. 

Σε αυτή την ενότητα του εγχειριδίου μας εξηγούνται μόνο οι πιο απαραίτητες 

και σημαντικές λειτουργίες του Audacity, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι 

χρήσιμες για έναν εκπαιδευτικό προσχολικής εκπαίδευσης σε εργασίες 

ηχογραφήσεων με παιδιά. 

Μπορείτε να βρείτε πολλά λεπτομερή σεμινάρια σχετικά με το πρόγραμμα στο 

Διαδίκτυο. Παρακάτω παραθέτουμε κάποιους συνδέσμους όπου θα βρείτε 

εκτεταμένες και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 

εγκατάστασης του προγράμματος. 

Η συμβουλή μου: Μαζί με τα παιδιά, αναζητήσετε ενδείξεις 

θορύβου και ήχου και ακολουθήσετε συνειδητά την ακοή τους. 

Μιλήσετε στα παιδιά για το τι ακούμε: Όταν κλείνουμε τα μάτια 

μας, τι ακούμε; Πώς ακούγεται αυτό? Από πού προέρχεται; Ποιος 

κάνει τον ήχο; Μπορείτε να περιγράψετε τον ήχο; Ποιοι ήχοι σας 

αρέσουν και ποιοι όχι; Αυτό ενθαρρύνει τα παιδιά να είναι πιο 

ευαίσθητα στους ήχους και να εξασκούν την ακοή τους. Ο ήχος και 

ο δυνατός θόρυβος γίνονται πιο σημαντικοί για τα ίδια τα παιδιά, 

επειδή οι εμπειρίες της ακοής τους προσδίδουν νόημα.  
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-Λήψη του προγράμματος: 

https://el.vessoft.com/software/windows/download/audacity 

-Οδηγός καλύτερης ποιότητας φωνής: 

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

-Εγχειρίδιο χρήσης (PDF): 

http://dide-v.thess.sch.gr/plinet/wp-

content/uploads/2017/01/Audacity_manualGReek.pdf 

 

 

 

 

 

 

Επισκόπηση του προγράμματος Audacity  

 

 

 

Προγραμματιστής: Παγκόσμια ομάδα δικτύων προγραμματισμού 

Συστήματα: Windows, Mac OS και Linux. 

Κόστος: Δωρεάν. 

Ομάδες στόχου: 
Ειδικοί παιδαγωγοί, παιδιά δημοτικού σχολείου 

από 8 ετών, γονείς. 

Θέματα: Πρακτική εργασία των μέσων. 

Διαφήμιση: Καθόλου διαφημίσεις. 

Ευχρηστία: Πλήρης λειτουργία εκτός σύνδεσης. 

Πλοήγηση: 

Πολλές λειτουργίες, επομένως δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από μικρότερα παιδιά που δεν 

μπορούν να διαβάσουν ακόμα. Το πρόγραμμα 

είναι ωστόσο απλό και σαφές και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία απλών και 

εκτεταμένων εργασιών ήχου. 

Σχεδίαση: 
Απλή, κατανοητή γλώσσα, σχεδιασμένο με 

σαφήνεια. 

 

  

Σημαντική σημείωση εάν χρησιμοποιείτε έκδοση παλαιότερη της 2.3.2: 

Για να δημιουργηθούν αρχεία .mp3 απ’ ευθείας από το Audacity, πρέπει να 

εγκατασταθεί ο .mp3 encoder lame επειδή δεν εφαρμόζεται απ’ ευθείας λόγω 

αδειοδότησης. Για Windows και Mac OS, μπορείτε να κάνετε λήψη από το Διαδίκτυο, 

αλλά μπορείτε επίσης να τον εγκαταστήσετε απ’ ευθείας από το Audacity 

(Επεξεργασία → Βιβλιοθήκες ρυθμίσεων). 

https://manual.audacityteam.org/man/installing_and_updating_audacity_on_linux.html#linlame
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Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα Audacity; 

1. Εισαγωγή αρχείων ήχου: 

Μετά το άνοιγμα του προγράμματος, υπάρχουν διάφοροι τρόποι εισαγωγής 

αρχείων ήχου ή απ’ ευθείας εγγραφής ήχου. Οι λειτουργίες απ’ ευθείας 

εγγραφής στο πρόγραμμα δεν θα συζητηθούν εδώ. Υποθέτουμε ότι τα αρχεία 

ήχου έχουν ήδη εγγραφεί και αποθηκευτεί σε έναν υπολογιστή. Τα ήδη 

ηχογραφημένα αρχεία ήχου, τα οποία έχουν αποθηκευτεί σε έναν υπολογιστή, 

μπορούν να ανοίξουν στο πρόγραμμα κάνοντας διπλό κλικ στο File → Import. 

 

Εικόνα 72: εισαγωγή ήχου στο Audacity 

 

Κάθε εισαγωγή ή εγγραφή ήχου δημιουργεί ένα νέο κομμάτι ήχου που γίνεται 

ορατό ως κύματα ποικίλλης έντασης. Τα ηχητικά κομμάτια μπορούν να 

σιγαστούν ή να διαγραφούν. Κάθε ηχητικό κομμάτι περιέχει τις αντίστοιχες 

επιλογές για αυτόν τον σκοπό: με το πλήκτρο [x] το κομμάτι μπορεί να 

διαγραφεί. Πατώντας το κουμπί [Σίγαση] σβήνει το κομμάτι ήχου και μπορεί να 

ακουστεί αυτό το κομμάτι κάτω από το [Solo]. 
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Εικόνα 73: ηχητικό κομμάτι ορατό ως κύματα 

 

2. Τα πιο σημαντικά εργαλεία: 

Για να επεξεργαστείτε τα κομμάτια ήχου, χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία που 

βρίσκονται στο πάνω μέρος της γραμμής εργαλείων του προγράμματος. 

 

Εικόνα 74: γραμμή εργαλείων 

 

Η συμβουλή μου: Προσέχετε πάντα ποιο εργαλείο έχετε 

επιλέξει και πού βρίσκεστε στο κομμάτι ήχου.  
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Το εργαλείο επιλογής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή του τμήματος 

του ηχητικού κομματιού που πρόκειται να επεξεργαστείτε. 

 

Εικόνα 75: εργαλείο επιλογής 

Το εργαλείο χρονικής μετατόπισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

μετακινήσει μέρος του ήχου μέσα στο κομμάτι ήχου ή σε άλλο κομμάτι ήχου ενώ 

κρατάτε πατημένο το κουμπί του ποντικιού. 

 

Εικόνα 76: Εργαλείο αλλαγής χρόνου 

Αν επιλεγεί κομμάτι προς επεξεργασία, μπορεί να κοπεί, να αντιγραφεί ή να 

επικολληθεί σε άλλη θέση χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία ή 

συνδυασμούς πλήκτρων. 

 

Εικόνα 77: κοπή, αντιγραφή και επικόλληση 

Η αναίρεση και η ανάκτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναίρεση ή την 

επαναφορά των τελευταίων βημάτων. Αυτό επιτρέπει την γρήγορη επιδιόρθωση 

μικρών σφαλμάτων. 

 

Εικόνα 78: εργαλείο αναίρεσης 

Με την βοήθεια του εργαλείου μεγεθυντικού φακού, η πλάγια όψη μπορεί να 

διευρυνθεί ή να μειωθεί όπως απαιτείται και συνεπώς βοηθά να μην χάσετε την 

επισκόπηση. 

 

Εικόνα 79: εργαλείο μεγεθυντικού φακού  

https://de.wikipedia.org/wiki/Tastenkombination
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3. Εφέ: 

Στη γραμμή εργαλείων του μενού Audacity, κάτω από τα Εφέ, θα βρείτε ένα 

ευρύ φάσμα επιλογών για την πραγματοποίηση αλλαγών και προσαρμογών, 

όπως η αλλαγή του ρυθμού, η αλλαγή του βήματος, και η εξασθένιση. Απλά 

επιλέξετε την κατάλληλη περιοχή ήχου ή επιλέξετε το επιθυμητό ηχητικό εφέ.  

4. Αποθήκευση και εξαγωγή: 

Η τρέχουσα κατάσταση επεξεργασίας μπορεί να αποθηκευτεί ως έργο στο 

«Αρχείο → Αποθήκευση έργου». Αυτό επιτρέπει την διακοπή της εργασίας. Την 

επόμενη φορά ανοίγει ξανά η τελευταία κατάσταση εργασίας με την εφαρμογή 

Audacity και η εργασία μπορεί να συνεχιστεί. Το έργο πρέπει να αποθηκεύεται 

σε τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε π.χ. σε περίπτωση προβλήματος του 

προγράμματος να μην έχει χαθεί κανένα έργο ή έστω λίγη εργασία. 

Αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία, το έργο μπορεί να εξαχθεί, π.χ. ως αρχείο 

.mp3, μέσω του «Αρχείου → Εξαγωγή». Στο παράθυρο που ανοίγει, μπορείτε να 

επιλέξετε την επιθυμητή θέση αποθήκευσης και τον τύπο αρχείου. 

 

 

Η συμβουλή μου: Επιλέξετε ένα μοναδικό όνομα 

αρχείου και μια θέση αποθήκευσης για την εργασία 

σας, έτσι ώστε να είναι πάντα εύκολο για τους 

συναδέλφους σας να την βρουν. 

Ξεκινήσετε τώρα και δοκιμάσετε τις γνώσεις σας στην πράξη. Τα πρακτικά 

μας παραδείγματα μπορούν να σας δώσουν κάποιες αρχικές ιδέες. 
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9η Ενότητα – Κωδικοποίηση 

Η συγγραφέας παιδικών βιβλίων και προγραμματίστρια Linda Liukas λέει: «Αυτή 

η γενιά των παιδιών μεγαλώνει σε ένα κόσμο που οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος της καθημερινής ζωής. Ως εκ τούτου είναι 

σημαντικό να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να είναι περίεργα ως προς την τεχνολογία 

και να τους δείξουμε ότι μπορούν να εφεύρουν, κατασκευάσουν και δημιουργήσουν 

πολλά πράγματα με ένα απλό πληκτρολόγιο υπολογιστή». Φυσικά, η εργασία με 

μικρά παιδιά στην ΠΕ δεν αφορά στην διδασκαλία τους πώς να 

προγραμματίζουν χρησιμοποιώντας πηγαίους κώδικες και γλώσσα 

κωδικοποίησης. Αντίθετα, είναι θέμα προώθησης ορισμένων δεξιοτήτων με 

παιχνιδιάρικο τρόπο, κάτι που δεν είναι μόνο καθοριστικό για την 

κωδικοποίηση, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Μερικές σημαντικές δεξιότητες 

εκτός από την διδασκαλία του γραμματισμού στα μέσα είναι η προώθηση της 

υπομονής και της συγκέντρωσης, η επέκταση του λεξιλογίου, η  λογική και 

οργανωτική σκέψη, οι δεξιότητες συγκρότησης και προσανατολισμού καθώς και 

η κατανόηση των συμβόλων. 

Οι ενεργές δραστηριότητες με την χρήση των μέσων στον τομέα της 

κωδικοποίησης είναι κατάλληλες για την ικανοποίηση της βασικής ανάγκης για 

παιχνίδι με συνεργατικό και θεματικό τρόπο. Ωστόσο, πολλοί επαγγελματίες 

αποθαρρύνονται ήδη από τον όρο κωδικοποίηση. Φαίνεται σαν να απαιτείται 

ειδική εμπειρογνωμοσύνη εδώ, αλλά η κωδικοποίηση απλά σημαίνει 

αναγνώριση δομών και ακολουθιών, κάτι που κάνουμε κάθε μέρα. 

Σε αυτήν την ενότητα, παρουσιάζουμε ορισμένους τρόπους με τους οποίους η 

κωδικοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παιδαγωγική καθημερινή ζωή. Οι 

προσεγγίσεις που προτείνουμε δεν απαιτούν την ειδική γνώση ενός 

προγραμματιστή. Το θέμα αυτό ενθαρρύνει επίσης τους επαγγελματίες της ΠΕ 

να μάθουν από τα παιδιά. Τα παιδιά έτσι ανοίγονται, μπορούν να λάμπουν με 

τις ειδικές γνώσεις τους και να αντικατοπτρίζουν την χρήση του μέσου πιο 

εύκολα. 

1. Κωδικοποίηση στην Προσχολική Εκπαίδευση 

Κωδικοποίηση σημαίνει να δίνετε εντολές σε ένα ρομπότ ή υπολογιστή 

εισάγοντας κωδικούς. Η κωδικοποίηση χρησιμοποιείται για την δημιουργία 

ρομπότ, ιστοσελίδων και προγραμμάτων ή εφαρμογών. Οι κωδικοί αποτελούνται 

από σύμβολα και χαρακτήρες που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες εντολές. Η 

φύση των κωδικών μπορεί να ποικίλλει και οι κωδικοί μπορούν να εισαχθούν με 

διαφορετικούς τρόπους, που κυμαίνονται από την απλή πληκτρολόγηση για τον 

έλεγχο ενός ρομπότ έως την χρήση σύνθετων γλωσσών κωδικοποίησης. 

 

 

http://lindaliukas.com/
https://de.wikipedia.org/wiki/Quelltext
https://de.wikipedia.org/wiki/Programmiersprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Programmiersprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Roboter
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Τα παιδιά συνήθως αναγνωρίζουν τους υπολογιστές μόνο ως συσκευές για την 

παρακολούθηση βίντεο ή την αναπαραγωγή ψηφιακών παιχνιδιών. Αυτές οι 

συσκευές χρησιμοποιούνται κυρίως για ανάκτηση πληροφοριών ή ψυχαγωγία. 

Το περιεχόμενο απλά καταναλώνεται, δεν παράγεται ενεργά. Ωστόσο, η 

κωδικοποίηση σημαίνει να γίνεις δημιουργικός και ενεργός σχεδιαστής 

των προϊόντων των μέσων. Εκείνοι που μπορούν να προγραμματίσουν 

μπορούν να εφαρμόσουν τις ιδέες τους και να δημιουργήσουν κάτι καινούργιο. 

Στην καθημερινή ζωή, τουλάχιστον η βασική γνώση της κωδικοποίησης γίνεται 

όλο και πιο σημαντική. Με βασικές γνώσεις κωδικοποίησης, οι πιθανότητες στην 

αγορά εργασίας αυξάνονται και είναι επίσης δυνατόν να αυτό-καθοριστούμε 

μέσα από τον κόσμο των μέσων και να τον σχεδιάσουμε συνειδητά. 

Επιπλέον, η μάθηση των βασικών αρχών της κωδικοποίησης προωθεί την 

ικανότητα σχεδιασμού, την λογική σκέψη και υποκινεί τα παιδιά να συζητούν 

τις ακολουθίες και την σειρά των αρχών της κωδικοποίησης. Με την βοήθεια 

παιχνιδιάρικης κωδικοποίησης, τα παιδιά μπορούν να μάθουν να λύνουν 

προβλήματα δημιουργικά και με επιτυχία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί στην ΠΕ 

με την βοήθεια διαφόρων ασκήσεων και παιχνιδιών ή απλών εφαρμογών όπως 

το ScratchJr. Σταδιακά, τα παιδιά αποκτούν γνώσεις σχετικά με την λειτουργία 

του υπολογιστή και αναπτύσσουν δεξιότητες πληροφορικής. Μαθαίνουν, για 

παράδειγμα, ότι οι υπολογιστές εκτελούν μόνο εντολές που τους δίδονται μέσω 

κωδίκων και επομένως ελέγχονται από τον άνθρωπο. 

2. Εργασία με κωδικοποίηση 

Παρά την γενική ιδέα ότι η κωδικοποίηση είναι δύσκολη, τα παιδιά μπορούν να 

μάθουν τα βασικά της κωδικοποίησης πιο εύκολα από ό, τι νομίζουν οι 

περισσότεροι. Ακόμη και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν να 

κατανοήσουν τις βασικές έννοιες κωδικοποίησης, ακόμη και αν δεν γνωρίζουν τι 

εννοούν λεπτομερώς. 

Πώς μπορεί να σχεδιαστεί η κωδικοποίηση για παιδιά προσχολικής ηλικίας; 

Όλοι χρησιμοποιούμε τακτικά κωδικοποιητικές έννοιες χωρίς να το 

συνειδητοποιούμε. Φαίνεται περίεργο το γεγονός ότι σχεδόν όλα όσα κάνουν οι 

Η συμβουλή μου: Για να εισαγάγετε τα παιδιά στα βασικά 

στοιχεία της κωδικοποίησης, δεν χρειάζεται να εργάζεστε σε 

υπολογιστή, τάμπλετ ή ρομπότ. Για παράδειγμα, μπορείτε να 

ξεκινήσετε μικρά παιχνίδια με κάποιες δυσκολίες λογικής ή 

παιχνίδια κίνησης στην τάξη. Προτείνω παιχνίδια που 

επικεντρώνονται σε δημιουργικές και συνεργατικές λύσεις 

γνωστικών προβλημάτων. Μέσω της συνεργασίας, τα 

παιχνίδια αυτά προωθούν επίσης την κοινωνική μάθηση, την 

επίλυση προβλημάτων και τις επικοινωνιακές δεξιότητες. 
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άνθρωποι στην καθημερινή ζωή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παράδειγμα 

για να διδάξουν στα παιδιά την έννοια της κωδικοποίησης υπολογιστών: το 

ψήσιμο μιας πίτας, η προετοιμασία του πρωινού, το ντύσιμο, το βούρτσισμα των 

δοντιών και πολλά άλλα. Όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι πρακτικοί 

αλγόριθμοι που εκτελούνται καθημερινά και είναι κατάλληλοι για χρήση στην 

ΠΕ ως παραδείγματα κωδικοποίησης. 

Οι βασικές έννοιες κωδικοποίησης παρουσιάζονται παρακάτω χρησιμοποιώντας 

απλά παραδείγματα, τα οποία μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν στην ΠΕ. 

Ούτε υπολογιστής ούτε άλλο ψηφιακό μέσο είναι απαραίτητα για  να 

μεταβιβάσει κανείς αυτές τις βασικές αρχές. 

Έννοια 1 - Αλγόριθμος: Όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε τα παιδιά στο θέμα 

της κωδικοποίησης, είναι καλή ιδέα να ξεκινήσετε με ένα μάθημα για τους 

αλγόριθμους. Η λέξη αλγόριθμος δεν είναι γνωστή σε ένα πεντάχρονο, αλλά 

είναι μια καθημερινή έννοια και εύκολο να κατανοηθεί. 

Ο αλγόριθμος είναι μια εντολή για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας 

και για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Περιγράφει την 

ακολουθία ή την διάταξη των εντολών ή των βημάτων εργασίας. Συνεπώς, ένας 

προγραμματιστής ηλεκτρονικού υπολογιστή γράφει έναν αλγόριθμο για να πει 

στον υπολογιστή πώς να εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία για να επιτύχει το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Χρησιμοποιεί ορισμένες στοιχειώδεις οδηγίες, όπως 

ακολουθία, βρόχο, ή διακλάδωση. 

 

 

 

Γράφημα 13: η επίτευξη απαιτεί πάντα μια αλληλουχία βημάτων 

 

Βήμα 1

Βήμα 2

Βήμα 3
Επίτευξη 

στόχου 

Δραστηριότητα 
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Τα παιδιά γνωρίζουν την αρχή των εντολών και την σειρά τους στην καθημερινή 

τους ζωή: να σηκωθούν, να βουρτσίσουν τα δόντια τους, να πάνε στο σχολείο, να 

επιστρέψουν στο σπίτι, να βγάλουν τα ρούχα τους, να φορέσουν παντόφλες 

κ.λπ.. Με βάση αυτά τα παραδείγματα μπορείτε να εξηγήσετε αλγορίθμους στα 

παιδιά με λόγια που καταλαβαίνουν καλά. 

 

Έννοια 2 - Οδηγία και ακολουθία: Οι οδηγίες και οι ακολουθίες ανήκουν στις 

στοιχειώδεις δομικές μονάδες ενός αλγορίθμου. Η εξήγηση αυτής της έννοιας 

στα παιδιά είναι πολύ εύκολη. Βασικά, σημαίνει ότι μια εργασία γίνεται με μια 

συγκεκριμένη σειρά. Η ακολουθία της εργασίας ταξινομείται με ακρίβεια με τη 

βοήθεια πολλών οδηγιών. Μια ενιαία εργασία που δίνεται σε ένα παιδί ή μία 

μόνο εντολή ονομάζεται οδηγία. Μία μόνο οδηγία είναι π.χ. «σηκωθείτε» ή 

«κάνετε 10 βήματα». Αν λάβετε αρκετές οδηγίες στη σειρά, είναι μια ακολουθία, 

π.χ. «κάνετε 10 βήματα», «στρίψετε αριστερά», «κάνετε 5 βήματα». Η 

ολοκλήρωση ορισμένων ενεργειών με την κατάλληλη σειρά είναι μία από τις 

βασικές ικανότητες που μαθαίνουν τα παιδιά σε πολλούς τομείς, γεγονός που 

Η συμβουλή μου: Σκεφτείτε με τα παιδιά τη σειρά με την 

οποία πρέπει να ντυθούν. Δεν θα βάζατε τις κάλτσες σας 

πάνω από τα αθλητικά σας παπούτσια ή το φανελάκι σας 

πάνω από το πουλόβερ σας. Όταν ντύνεσαι, ακολουθείς 

ορισμένα βήματα, έτσι ώστε να είσαι σωστά ντυμένος στο 

τέλος. Αφήστε τα παιδιά να αναπτύξουν έναν αλγόριθμο για 

το ντύσιμο και να ζωγραφίσουν στο χαρτί τα μεμονωμένα 

βήματα με την κατάλληλη σειρά. 

Η συμβουλή μου: Τραβήξετε την προσοχή των παιδιών στο πόσο 

συχνά συναντούν εντολές/αλγορίθμους στην καθημερινή τους 

ζωή. Εκτός από τις ρουτίνες που έχουν ήδη περιγραφεί, όπως το 

βούρτσισμα των δοντιών ή το ντύσιμο, δραστηριότητες όπως να 

κατασκευάζουν οικοδομικά τετράγωνα, να κάνουν χειροτεχνία ή 

μαγείρεμα είναι επίσης αλγόριθμοι. Αφήστε τα παιδιά να σας 

πουν τα επί μέρους βήματα των εργασιών. 

Ο χειρισμός των αλγορίθμων μπορεί να υποστηριχθεί πολύ καλά 

με την βοήθεια φωτογραφιών που απεικονίζουν τα μεμονωμένα 

βήματα, π.χ. κατά τη διάρκεια ψησίματος στο φούρνο.  Αυτές οι 

φωτογραφίες μπορούν στη συνέχεια να κρεμαστούν ή να 

τοποθετηθούν με την κατάλληλη σειρά. 

Template 
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καθιστά δυνατή την εισαγωγή της κωδικοποίησης σε όλους τους κλάδους. 

Επομένως, δεν είναι απαραίτητο να αφιερώσετε επιπλέον χρόνο για την 

διδασκαλία της κωδικοποίησης στην υπάρχουσα καθημερινή ρουτίνα. 

 

Έννοια 3 - Βρόχος: Όταν μιλάμε με παιδιά για τον όρο «βρόχο», σίγουρα έχουν 

ήδη μια ιδέα στο κεφάλι τους. Είναι κάτι που πάντα περιστρέφεται σε έναν 

κύκλο, δηλαδή επαναλαμβάνεται. Εάν ακολουθίες, δηλαδή αρκετές οδηγίες 

διαδοχικά, πρέπει να επαναληφθούν αρκετές φορές, ξανά και ξανά ή μέχρι να 

εκπληρωθεί μια συγκεκριμένη συνθήκη, τότε έχουμε ένα βρόχο. 

Και εδώ, είναι χρήσιμο να καταφύγουμε στην καθημερινή ζωή για να 

εξηγήσουμε την έννοια του βρόχου στα παιδιά. Υπάρχουν πράγματα που 

κάνουν τα παιδιά κάθε μέρα, δηλαδή επαναλαμβάνουν καθημερινά: 

βουρτσίζουν τα δόντια τους, γευματίζουν, πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο και 

πολλά άλλα. Αυτές οι δραστηριότητες εκτελούνται με συγκεκριμένη 

σειρά/συγκεκριμένο αλγόριθμο. 

Με την βοήθεια των βρόχων, ο αλγόριθμος του υπολογιστή αλλά και η 

καθημερινή μας ζωή γίνεται απλούστερη και πιο αποτελεσματική. Για 

παράδειγμα, πείτε στα παιδιά απλά να ντυθούν πριν πάνε να παίξουν στον 

κήπο, όπως κάνουν κάθε μέρα. Ο νηπιαγωγός δεν εξηγεί πλέον στα παιδιά τα 

μεμονωμένα βήματα με τα οποία θα πρέπει να ντυθούν και ποιά ρούχα να 

φορέσουν. 

Έννοια 4 - Αποσύνθεση: Οι προγραμματιστές υπολογιστών χωρίζουν 

πολύπλοκα βήματα και τα τακτοποιούν στη σειρά. Αυτή η διαδικασία 

ονομάζεται αποσύνθεση και είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της 

κωδικοποίησης. Αποσύνθεση σημαίνει ότι τα προβλήματα κατανέμονται σε 

διαχειρίσιμες και μικρότερες μονάδες. Για έναν υπολογιστή, αυτό σημαίνει ότι 

του δίνεται η δυνατότητα να εκτελεί εργασίες σε κομμάτια τόσο μικρά ώστε να 

τα κατανοεί. 

Η συμβουλή μου: Μπορείτε να συμπεριλάβετε μια άσκηση στο θέμα 

των οδηγιών και των ακολουθιών στην παιδαγωγική καθημερινή 

σας ζωή ενώ διαβάζετε ένα βιβλίο στα παιδιά ή κοιτάτε ένα βιβλίο 

μαζί. Προσπαθήσετε να χωρίσετε την ιστορία σε επεισόδια  (οδηγίες) 

μαζί (η σειρά των επεισοδίων είναι μια ακολουθία). Μπορείτε να 

ζητήσετε από τα παιδιά, για παράδειγμα, να βάλουν το παραμύθι 

της Κοκκινοσκουφίτσας στη σωστή σειρά χρησιμοποιώντας 

διάφορες εικόνες του παραμυθιού. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά 

θα μάθουν να κατανοούν την ακολουθία μιας ιστορίας.  
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Έννοια 5 - διακλάδωση: Οι δομές στις οποίες εκτελούνται εντολές όταν 

πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και άλλες οδηγίες όταν δεν πληρούνται 

αυτές οι προϋποθέσεις ονομάζονται διακλαδώσεις. Έτσι, αποφασίζεται τι 

συμβαίνει και τι όχι. 

Για να εξηγήσετε την έννοια της διακλάδωσης στα παιδιά, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε την καθημερινή ρουτίνα τους. Κάθε μέρα, τα παιδιά 

σηκώνονται, παίρνουν το πρωινό τους, βουρτσίζουν τα δόντια τους, πηγαίνουν 

στο νηπιαγωγείο, επιστρέφουν στο σπίτι, παίζουν, γευματίζουν, βουρτσίζουν τα 

δόντια τους, παίρνουν ένα βιβλίο για να διαβάσουν και κοιμούνται. Ωστόσο, 

αυτή η καθημερινή ρουτίνα μπορεί να είναι διαφορετική την Πέμπτη από άλλες 

ημέρες της εβδομάδας, επειδή το παιδί πηγαίνει στη σχολή μουσικής το 

απόγευμα, για παράδειγμα. 

 

 

Η συμβουλή μου: Ενθαρρύνετε τα παιδιά να χωρίσουν τις 

καθημερινές τους δραστηριότητες σε μικρά βήματα. Αφήστε τα 

παιδιά να σας εξηγήσουν, για παράδειγμα, πώς να βουρτσίζετε 

τα δόντια σας. Είναι εύκολο να πούμε ότι παίρνετε την 

οδοντόβουρτσά σας και βουρτσίζετε τα δόντια σας. Κάνετε τα 

παιδιά να σκέφτονται σε μικρά βήματα: πρώτα παίρνετε νερό, 

στη συνέχεια παίρνετε την οδοντόβουρτσα, στη συνέχεια βάζετε 

οδοντόκρεμα στην οδοντόβουρτσα, στη συνέχεια προσθέτετε 

λίγο νερό, τότε οδηγείτε την οδοντόβουρτσα στα δόντια και 

τρίβετε τη βούρτσα στα δόντια μπροστά και πίσω και ούτω 

καθεξής. Φυσικά, η ενέργεια αυτή πρέπει να επαναλαμβάνεται 

όσο συχνά χρειάζεται μέχρις ότου ολοκληρωθεί. Υπάρχουν 

πολλά βήματα στο βούρτσισμα των δοντιών. 

Template 

Η συμβουλή μου: Αφήσετε τα παιδιά να σας εξηγήσουν την 

συνήθη καθημερινή τους ρουτίνα. Στη συνέχεια, ρωτήστε τα: 

«Αλλά τι θα συμβεί αν έχετε μαθήματα χορού την Τρίτη 

μετά από το νηπιαγωγείο;» ή «Την Παρασκευή παίζετε με 

έναν φίλο και τρώτε βραδυνό εκεί. Τι σημαίνει αυτό;» Με 

αυτόν τον τρόπο τα παιδιά θα καταλάβουν τον όρο 

διακλάδωση. 
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Έννοια 6 - Αντιμετώπιση σφαλμάτων: Η αποσφαλμάτωση είναι βασικά η 

διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος που συναντάται ενώ δίνονται οδηγίες 

για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. 

 

 

 

 

 

 

Όταν μιλάτε στα παιδιά σχετικά με την έννοια του εντοπισμού σφαλμάτων, θα 

πρέπει να καταλάβουν ότι πρόκειται για την επίλυση ενός δυνητικού 

προβλήματος. Η διδασκαλία αυτής της έννοιας είναι κατάλληλη για την ΠΕ 

διότι διδάσκει δεξιότητες που υπερβαίνουν τις βασικές δεξιότητες 

κωδικοποίησης. Αυτές περιλαμβάνουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για 

το μέλλον των παιδιών, όπως η επίλυση προβλημάτων και η ανθεκτικότητα. 

Η αποσφαλμάτωση, ωστόσο, δεν είναι η πιο εύκολη ιδέα για κατανόηση. Μερικά 

παιδιά μπορεί να γίνουν ανυπόμονα εάν δεν λάβουν την απάντηση αμέσως. 

Αλλά στην κωδικοποίηση του υπολογιστή, αυτή η έννοια παίζει σημαντικό ρόλο 

και η εκμάθηση μπορεί επίσης να είναι πολύ χρήσιμη στην καθημερινή ζωή. 

 

Πληροφορίες - Σφάλμα: 

Τα σφάλματα είναι σφάλματα προγραμμάτων ή λογισμικού που προκαλούν την 

ακούσια ή απροσδόκητη συμπεριφορά των προγραμμάτων των υπολογιστών. Ο όρος 

σφάλμα συνδέεται με τον επιστήμονα Grace Murray Hopper (1906-1992), ο οποίος 

ανακάλυψε ένα νεκρό σκώρο ως αιτία σφάλματος σε ένα μερικώς ηλεκτρομηχανικό 

υπολογιστή (Mark II). 

Η συμβουλή μου: Μοιραστείτε τις γνώσεις σας σχετικά με την 

δημιουργία σφαλμάτων με τα παιδιά. Θα το βρουν σίγουρα 

αστείο. 
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Γράφημα 14: παράδειγμα αλγορίθμου – βούρτσισμα δοντιών (απλοποιημένο) 

Η συμβουλή μου: Ένα καλό παράδειγμα εξήγησης της έννοιας 

του εντοπισμού σφαλμάτων στα παιδιά είναι να τους δώσετε 

μια εργασία να την κάνουν με μια συγκεκριμένη σειρά και να 

συμπεριλάβετε σκόπιμα ένα λάθος. Γράψετε μια «ακολουθία» 

και ορίσετε ένα λάθος βήμα. Τα παιδιά θα παρατηρήσουν ότι 

δεν θα φτάσουν στον στόχο τους και θα πρέπει να 

ανακαλύψουν μόνα τους πού βρίσκεται το λάθος και να το 

διορθώσουν. 

Οδηγία 

 Διακλάδωση 

Βρόχος 

 Αλληλουχία 

Επανάλαβε δύο φορές την ημέρα 

Πιάσε την οδοντόβουρτσα με το ένα σου χέρι 

Πιάσε την οδοντόκρεμα με το άλλο σου χέρι 

Ναι 

Άδειο σωληνάριο; 

Όχι 

Νέο σωληνάριο στο 
ντουλάπι; 

Ναι Όχι 

Βγάλε το 

σωληνάριο από  

το ντουλάπι 

Αγόρασε 
καινούργιο 
σωληνάριο 

Εξακολούθησε να 
χρησιμοποιείς το 
σωληνάριο που 

ξεκίνησες 

Πίεσε την οδοντόκρεμα πάνω στην οδοντόβουρτσα 

Βούρτσισε τα δόντια σου για τρία λεπτά 

Ξέπλυνε το στόμα σου 

Ξέπλυνε την οδοντόβουρτσα 

Τοποθέτησε την οδοντόβουρτσα στο ποτήρι 
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Όλες οι έννοιες της κωδικοποίησης που παρουσιάζονται είναι σημαντικές για τα 

παιδιά, όχι μόνο για την κωδικοποίηση, αλλά και για την εκμάθηση 

καθημερινών δεξιοτήτων που μπορούν να τα βοηθήσουν καθ’ όλη την διάρκεια 

της ζωής τους. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να ξεκινήσετε την διδασκαλία της 

κωδικοποίησης στα μικρότερα παιδιά. 

 

3. Τι μαθαίνουν τα παιδιά από τα βασικά στοιχεία της κωδικοποίησης; 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ανθεκτικότητας: Η 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων είναι μια ικανότητα χρήσιμη στην 

καθημερινή ζωή. Είναι επιθυμητό τα παιδιά να γίνουν εξαιρετικοί λύτες 

προβλημάτων. Εκτός από την επίλυση προβλημάτων, τα παιδιά μπορούν να 

αναπτύξουν την δυνατότητα να ανακάμψουν γρήγορα μετά από αποτυχίες. 

Μαθαίνουν ότι η αποτυχία δεν είναι απαραίτητα κακή. Και πράγματι, μπορεί να 

είναι κάτι θετικό, διότι η μαθησιακή πρόοδος επιτυγχάνεται επίσης λόγω 

λαθών. Η κωδικοποίηση δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να δοκιμάσουν κάτι ξανά 

μέχρι να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα, η υπομονή και η 

ικανότητά τους να συγκεντρωθούν εξασκούνται σε πρώϊμο στάδιο. Η μάθηση 

της κωδικοποίησης δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες 

επίλυσης προβλημάτων και ανθεκτικότητας ενώ είναι ακόμα μικρά. Αυτές είναι 

σημαντικές ιδιότητες που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά στη ζωή τους. 

 

  

Η συμβουλή μου: Για τα παιδιά, όμορφα βιβλία για ανάγνωση με 

εξαιρετικές ασκήσεις, τα οποία είναι επίσης πολύ κατάλληλα 

για την ΠΕ, είναι τα βιβλία γύρω από τον πρωταγωνιστή Ruby. 

Μέχρι στιγμής, η νεαρά συγγραφέας Linda Liukas έχει 

δημοσιεύσει τέσσερα βιβλία «Hello Ruby» που έχουν 

μεταφραστεί σε περισσότερες από 22 γλώσσες, τα οποία είναι 

ευφάνταστα και φιλικά προς το παιδί για τον κόσμο των 

υπολογιστών και την κωδικοποίηση. 

Κάντε κλικ στην εικόνα για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα: 
 

 
Εικόνα 80: βιβλία «Hello Ruby» για εξάσκηση στην κωδικοποίηση 

http://lindaliukas.com/
http://www.helloruby.com/
http://www.helloruby.com/
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Ανάπτυξη μαθηματικών ικανοτήτων καθώς και δεξιοτήτων 

προσανατολισμού και συγκρότησης: Η κωδικοποίηση δεν αφορά μόνο στην 

εκμάθηση των γραμμών κώδικα. Για να μπορεί κάποιος να προγραμματίσει 

αποτελεσματικά αργότερα, πρέπει να είναι σε θέση να σκέφτεται λογικά. Τα 

βασικά στοιχεία για αυτό μπορούν ήδη να τεθούν στην ΠΕ. Τα παιδιά πρέπει να 

είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ένα πρόβλημα και στη συνέχεια να το χωρίζουν 

σε μικρά κομμάτια. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να λυθεί αποτελεσματικά. 

Αυτό ονομάζεται «αποσύνθεση» και είναι μία από τις σημαντικότερες 

μαθηματικές ικανότητες. 

Ενθάρρυνση της γλωσσικής και επικοινωνιακής δεξιότητας: Όταν τα παιδιά 

μαθαίνουν τα βασικά της κωδικοποίησης στην ΠΕ, δεν επεκτείνουν μόνο το 

λεξιλόγιό τους αλλά μαθαίνουν επίσης πώς λειτουργεί η επικοινωνία. Τα παιδιά 

μαθαίνουν ότι πρέπει να εκφράζονται πολύ συγκεκριμένα, πώς να 

αντιμετωπίζουν παρεξηγήσεις και ότι κάποιος άλλος μπορεί να καταλάβει κάτι 

διαφορετικό από αυτό που εννοούσαν. Κατά την κωδικοποίηση, πρέπει να 

δίνονται πολύ σαφείς οδηγίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν, αλλιώς ο 

υπολογιστής δεν καταλαβαίνει ή κάνει κάτι άλλο. Αυτή η ικανότητα να 

σκέφτονται προσεκτικά για το πώς να εκφράζονται και να περιγράφουν κάτι με 

ακρίβεια με δικά τους λόγια είναι μια δεξιότητα που είναι πολύ χρήσιμη σε 

όλους τους τομείς της ζωής. 

Προώθηση της δημιουργικότητας: Κατά την κωδικοποίηση, τα παιδιά 

μαθαίνουν να πειραματίζονται και αυτό τους δίνει την πεποίθηση να είναι 

δημιουργικά. Έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν κάτι δικό τους. Ακριβώς 

όπως η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου ή μιας νέας γλώσσας, τα παιδιά 

χρειάζονται κίνητρα. Τους αρέσει να λαμβάνουν σχόλια για κάτι που τους 

αρέσει να κάνουν. Δεδομένου ότι η κωδικοποίηση είναι εύκολη να την μάθουν, 

τα παιδιά αποκτούν αυτοπεποίθηση δημιουργώντας κάτι νέο με παιχνιδιάρικο 

και δημιουργικό τρόπο. 

Υποστήριξη της κοινωνικής δεξιότητας: Επειδή τα παιδιά δεν κάθονται 

μπροστά στον υπολογιστή ακόμα και γράφουν κώδικες, μαθαίνουν συνήθως τα 

βασικά της κωδικοποίησης χωρίς υπολογιστή στην ομάδα τους. Αυτό μπορεί να 

συμβάλλει στην προώθηση κοινωνικών δεξιοτήτων όπως η ικανότητα 

συνεργασίας σε μια ομάδα και η ικανότητα αποδοχής εποικοδομητικής κριτικής. 
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Γράφημα 15: δεξιότητες που αποκτώνται μέσω της κωδικοποίησης 

 

4. Βασικά στοιχεία της εφαρμογής ScratchJr 

Το ScratchJr είναι μια εφαρμογή και άλλο ένα εργαλείο που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τα παιδιά ηλικίας τεσσάρων ετών για να μάθουν τα βασικά 

της κωδικοποίησης, εκτός από τις επιλογές που αναφέρονται παραπάνω. 

Μπορούν να εργαστούν δημιουργικά με το ScratchJr, να ερευνούν από κοινού, να 

λύνουν προβλήματα ανεξάρτητα και να μαθαίνουν με παιχνιδιάρικο τρόπο 

χωρίς να χρειάζονται δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής. Τα παιδιά μπορούν 

να δημιουργήσουν τις δικές τους δύσκολες δραστηριότητες, όπως την ανάπτυξη 

ενός μικρού παιχνιδιού ή την αφήγηση μιας ιστορίας, και να προσπαθήσουν να 

βρουν τον δικό τους τρόπο να τις τελειοποιήσουν. Μαθαίνουν πώς να εκτελούν 

δραστηριότητες με παιχνιδιάρικο τρόπο, να σχεδιάζουν, να επανεξετάζουν και 

να τις προσαρμόζουν εάν είναι απαραίτητο. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της 

εφαρμογής είναι ότι εστιάζει στην εργασία σε μια ομάδα και την επίλυση 

προβλημάτων μαζί. Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα των ενεργειών που πρέπει 

να διεξαχθούν είναι αμέσως ορατά και άξια παρατήρησης, τα παιδιά μπορούν 

επίσης να μάθουν άμεσα από τα λάθη τους. Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί 

προσεκτικά ώστε να ανταποκρίνεται στην προσωπική, κοινωνική, γνωστική και 

συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

Με την βοήθεια της εφαρμογής τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να μετακινούν 

φιγούρες ή αντικείμενα, να τα κάνουν να χορεύουν, να πηδούν, να τραγουδούν ή 

να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Μπορούν να επιλέξουν διαφορετικά φόντα και 

Δεξιότητες που 
αποκτώνται μέσω 

της κωδικοποίησης:

ικανότητες επίλυσης προβλημάτων

ανθεκτικότητα

μαθηματικές δεξιότητες

ικανότητες προσανατολισμού

δεξιότητες συγκρότησης

γλωσσικές δεξιότητες

δεξιότητες επικοινωνίας

δεξιότητες δημιουργικότητας

κοινωνικές δεξιότητες
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να οικοδομήσουν κόσμους ή φάσεις για τις φιγούρες τους. Μπορούν να 

καταγράφουν και να παίζουν τη δική τους φωνή ή θορύβους. Μπορούν επίσης 

να προσθέτουν δικές τους φωτογραφίες που έχουν τραβήξει τα ίδια. Έτσι, στο 

τέλος ολόκληρες εργασίες, όπως ιστορίες ή παιχνίδια με αρκετές σκηνές, 

μπορούν να αναπτυχθούν ανεξάρτητα. 

Η εφαρμογή διατίθεται για δωρεάν λήψη για Android Tablets και iPads στα 

αντίστοιχα καταστήματα εφαρμογών. 

Σε αυτήν την ενότητα, παρουσιάζονται μόνο το περιβάλλον και τα πιο 

σημαντικά στοιχεία της εφαρμογής, καθώς υπάρχουν πολλά σεμινάρια στο 

ScratchJr σε διάφορες γλώσσες, τα οποία συνδυάζουν λεπτομερείς εξηγήσεις 

προγράμματος και συγκεκριμένες εργασίες για ομάδες παιδιών. Η ίδια η 

εφαρμογή περιέχει επίσης ένα χρήσιμο μάθημα για ενήλικες και ένα 

εισαγωγικό βίντεο για παιδιά. Ο καλύτερος τρόπος να μάθετε πώς να 

χρησιμοποιείτε την εφαρμογή είναι να πραγματοποιείτε συγκεκριμένες 

ενέργειες και να επιτύχετε στόχους. Επειδή οι ενέργειες αυτές μπορεί να είναι 

πολύ διαφορετικές, εξαρτώνται φυσικά από το αντίστοιχο παιδί ή τον 

προγραμματιστή που χρησιμοποιεί αυτήν την εφαρμογή. 

Συνιστούμε δύο σελίδες στο Διαδίκτυο με μαθήματα για την εφαρμογή: 

• Μπορείτε να βρείτε τις πιο σημαντικές απαντήσεις σε ερωτήσεις, 

σεμινάρια και παραδείγματα εφαρμογών στην επίσημη σελίδα του 

ScratchJr: http://scratchjr.org/ 

• Στην ιστοσελίδα του Schülerlabor του RWTH Aachen, μπορείτε να 

κατεβάσετε διάφορα εργαλεία για μαθητές δημοτικού, τα οποία  μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για διάφορα θέματα. Αυτά μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν από παιδιά προσχολικής ηλικίας: 

http://schuelerlabor.informatik.rwth-aachen.de/modulmaterialien/scratchjr 

Επισκόπηση του ScratchJr  

 

 

Προγραμματιστής: 

Κοινοπραξία προγραμματιστών από το πανεπιστήμιο Tufts σε 

συνεργασία με το MIT Media Lab και επιχορηγήσεις από το 

Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών. 

Συστήματα: 

Για Android Tablets (από 7-ίντσες και έκδοση Android 4.2 ή 

νεότερη έκδοση) και iPads (σε οποιοδήποτε iPad 2 ή νεότερη 

έκδοση, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε iPad minis που 

έχουν εγκατεστημένο iOS 7.0 ή νεότερη έκδοση). 

Κόστος: Δωρεάν. 

Ομάδα στόχου: 
Παιδιά από 4 ετών (μέχρι 8 ετών), παιδαγωγικό προσωπικό, 

γονείς. 
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Θέματα: 

Πρακτική εργασία μέσων, μαθηματική εργασία, επίλυση 

προβλημάτων, προσανατολισμός και διάρθρωση, δημιουργικός 

σχεδιασμός. 

Διαφήμιση: Χωρίς διαφημίσεις. 

Ευχρηστία: Πλήρης λειτουργία εκτός σύνδεσης. 

Πλοήγηση: 
Πολύ απλή και καθαρή. Δεν απαιτούνται δεξιότητες ανάγνωσης 

και γραφής. 

Σχεδίαση: 

Απλή, κατανοητή γλώσσα, καθαρά και υψηλής αντίθεσης 

χρώματα, φιλικό προς τον αναγνώστη, σχεδιασμένο με 

σαφήνεια. 

 

Πώς λειτουργεί το ScratchJr; 

1. Έναρξη εργασίας:  

Αφού ανοίξετε την εφαρμογή, μπορείτε να ανοίξετε μια νέα εργασία με το 

σύμβολο συν. Κάτω από τον τροχό ρύθμισης μπορείτε να αλλάξετε την 

επιθυμητή γλώσσα και πίσω από το σύμβολο του βιβλίου θα βρείτε πληροφορίες 

για το περιβάλλον και ένα σεμινάριο για επαγγελματίες της ΠΕ και γονείς 

σχετικά με το περιβάλλον, τον επεξεργαστή χρωμάτων και οδηγίες. 

 

Εικόνα 81: αρχική σελίδα  

2. Περιβάλλον:  

Όταν ανοίξει μια νέα εργασία, εμφανίζεται το ακόλουθο περιβάλλον: 

 

Εικόνα 82: περιβάλλον 
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Στο ScratchJr, η «κωδικοποίηση» λειτουργεί με μπλοκ διαφορετικών χρωμάτων, 

τα οποία με τη σειρά τους φέρουν σύμβολα. Για να χρησιμοποιήσετε ένα από τα 

μπλοκ, αγγίξτε το με τα δάχτυλα και σύρετέ το στο πεδίο δίπλα στον χαρακτήρα 

ή το αντικείμενο. Αυτό θα δημιουργήσει σταδιακά μια αλυσίδα μπλοκ (το 

σενάριο). Αυτό μπορεί να διαφέρει σε μήκος ανάλογα με την επιθυμητή 

ενέργεια. Για κάθε χαρακτήρα που πρόκειται να εμψυχωθεί στο έργο, γράφεται 

ένα ξεχωριστό σενάριο, δηλαδή μια διαφορετική αλυσίδα μπλοκ. 

3. Τα μπλοκ: 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα μπλοκ: 

Τα Μπλοκ Ενεργοποίησης είναι συνήθως στην αρχή μιας αλυσίδας/ενός 

σεναρίου. Δείχνουν πώς πρέπει να ξεκινήσει η αλυσίδα. Για παράδειγμα, μια 

αλυσίδα μπορεί να ξεκινήσει αγγίζοντας την πράσινη σημαία ή πατώντας ένα 

σχήμα. 

 

Εικόνα 83: Μπλοκ ενεργοποίησης 

Τα Mπλοκ Κίνησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δώσουν οδηγίες που 

ενεργοποιούν κινήσεις. Αυτό μπορεί να σημαίνει, για παράδειγμα, ότι μια 

φιγούρα πρέπει να προχωρήσει ένα ορισμένο αριθμό βημάτων προς τα εμπρός ή 

να στραφεί προς τα αριστερά. 

 

Εικόνα 84: μπλοκ κίνησης 

Τα Μπλοκ Εμφάνισης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αλλάξουν την 

εμφάνιση ενός σχήματος ή αντικειμένου. Για παράδειγμα, μια φιγούρα μπορεί 

να γίνει μικρότερη ή μεγαλύτερη. 

 

Εικόνα 85: μπλοκ εμφάνισης 

Τα Μπλοκ Ήχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παίξουν έναν ήχο ποπ ή 

φωνές που έχετε ηχογραφήσει, μουσική ή θορύβους. 

 

Εικόνα 86: μπλοκ ήχου 
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Τα Μπλοκ Ελέγχου επηρεάζουν την πορεία της δέσμης ενεργειών/σεναρίου. Για 

παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σταματήσουν μια δέσμη 

ενεργειών για ορισμένο χρόνο ή να την επαναλάβουν στον επιθυμητό αριθμό. 

 

Εικόνα 87: μπλοκ ελέγχου 

Τα Μπλοκ Τερματισμού τοποθετούνται στο τέλος μιας αλυσίδας μπλοκ. 

Χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για να καθορίσουν το τέλος ενός σεναρίου ή 

για να δείξουν ότι το σενάριο πρέπει να επαναλαμβάνεται όσο συχνά 

επιθυμείτε. 

 

Εικόνα 88: μπλοκ τερματισμού 

4. Επεξεργαστής χρωμάτων: 

Ο Επεξεργαστής χρωμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσει την 

εμφάνιση μιας φιγούρας ή αντικειμένου, π.χ. όσον αφορά στο χρώμα. 

 

Εικόνα 89: επεξεργαστής χρωμάτων 

5. Αποθήκευση εργασίας: 

Κάνοντας κλικ στο πορτοκαλί σπίτι δίπλα στο λογότυπο ScratchJr, θα 

αποθηκευτεί η εργασία στην τρέχουσα κατάσταση και θα την πάρετε πίσω στην 

αρχική σελίδα. Εδώ είναι δυνατόν να ανοίξετε την εργασία ανά πάσα στιγμή και 

να συνεχίσετε να εργάζεστε σε αυτή. 
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Εικόνα 90: περιβάλλον 

 

 

 

 

 

  

Ξεκινήσετε τώρα και δοκιμάσετε τις γνώσεις σας στην 

πράξη. Τα πρακτικά μας παραδείγματα μπορεί να σας 

δώσουν μερικές αρχικές ιδέες.  



 

KIT@_ERASMUS+ 
 

170 Διαδραστικό Εγχειρίδιο για τον Γραμματισμό στα Μέσα στην Προσχολική Εκπαίδευση 

Συμπέρασμα  

Η σύγχρονη παιδαγωγική που αρμόζει στην περίπτωση αυτή και ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες των οικογενειών και των παιδιών θεωρείται ένα ποιοτικό 

χαρακτηριστικό των Νηπιαγωγείων. Επίσης αποτελεί ενίσχυση του 

αλφαβητισμού στα μέσα. Είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε τα παιδιά να 

μάθουν και να ανακαλύψουν το περιεχόμενο των μέσων με ευχαρίστηση και 

περιέργεια. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά μπορούν να μάθουν σε πολύ νεαρή 

ηλικία να καθοδηγούνται στον κόσμο των μέσων και να μάθουν μια ασφαλή, 

γεμάτη νόημα και κριτική προσέγγιση προς τα μέσα. 

Ο παραγωγικός, δημιουργικός και αντανακλαστικός Γραμματισμός στα Μέσα 

μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετική και συμπληρωματική πηγή στο 

Νηπιαγωγείο. Με την βοήθεια κάμερας και τάμπλετ, τόσο οι επαγγελματίες των 

Νηπιαγωγείων όσο και τα παιδιά μπορούν να μάθουν βασικά πράγματα για τον 

εαυτό τους και τον κόσμο. Φωτογραφίες, ταινίες, ηχητικά κλιπ και πρώτες 

εμπειρίες κωδικοποίησης βοηθούν τα παιδιά να μαθαίνουν νέες λέξεις και νέες 

και σημαντικές τεχνικές και κοινωνικές δεξιότητες, π.χ. εκφράζοντας 

συναισθήματα και γεγονότα μέσω του κατάλληλου μέσου. 

Τα (ψηφιακά) μέσα μπορούν να εμπλουτίσουν το έργο της Προσχολικής 

Εκπαίδευσης και να δώσουν το έναυσμα για πολλές συναρπαστικές εργασίες.  

  

Ξεκινήστε! Χρησιμοποιήστε την γνώση που αποκτήσατε, συμβουλευτείτε τα 

πρακτικά παραδείγματα και δοκιμάστε τα. Προσαρμόστε τα, εξελίξετε τα και 

αφήσετε τα μέσα επικοινωνίας να γίνουν ένας φυσικός σας συνεργάτης στο 

νηπιαγωγείο. Μάθετε με τα μέσα επικοινωνίας και δράσετε προληπτικά – 

δοκιμάσετε! 

Ελπίζουμε πως η εκπαίδευση σε μορφή διαδραστικού εγχειριδίου έχει κινήσει 

την περιέργεια σας και σας είναι ευκολότερο να ενσωματώσετε την εκπαίδευση 

στα μέσα επικοινωνίας στην καθημερινή παιδαγωγική σας πρακτική. 

Σας ευχόμαστε επιτυχία και χαρά στις παιδαγωγικές σας εργασίες με τα 

παιδιά χρησιμοποιώντας τα μέσα! 
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https://www.filmothek-nrw.de/fileadmin/user_upload/publikationen/klicken__gestalten__entdecken_/Anleitungen_und_Tutorials/Anleitung_App_Stop_Motion_Studio_Pro_Vollversion.pdf
https://www.filmothek-nrw.de/fileadmin/user_upload/publikationen/klicken__gestalten__entdecken_/Anleitungen_und_Tutorials/Anleitung_App_Stop_Motion_Studio_Pro_Vollversion.pdf
https://www.filmothek-nrw.de/fileadmin/user_upload/publikationen/klicken__gestalten__entdecken_/Anleitungen_und_Tutorials/Anleitung_App_Stop_Motion_Studio_Pro_Vollversion.pdf
https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/medienwerkstatt/multimedia/video/moviemaker/
http://medienkindergarten.wien/medienpraxis/
http://www.mediensyndikat.de/grafik/material/audacity_reader_200.pdf
http://medienkindergarten.wien/medienpraxis/
http://www.rananmausundtablet.de/34-0-Grundlagen-Audacity.html
https://www.ohrenspitzer.de/fileadmin/files/Publikationen/Ohrenspitzer_mini_Broschuere_2015.pdf
http://www.helloruby.com/de
http://medienkindergarten.wien/medienpaedagogik/
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Ran an die Maus & Tablet: Coding im Kindergarten, Webpage: 

http://www.rananmausundtablet.de/115-0-Coding-mit-Kindern.html (08.10.2019) 

ScratchJr, Webpage: http://www.scratchjr.org/ (08.10.2019) 

Teach Your Kids Code, Code.build.create, Webpage: https://teachyourkidscode.com/ 

(08.10.2019) 

Willam, E.: ScratchJr, Webpage: http://schuelerlabor.informatik.rwth-

aachen.de/sites/default/files/dokumente/Modulhandbuch-ScratchJR.pdf (08.10.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Επισημαίνεται ότι, παρά την προσεκτική επεξεργασία, όλες οι πληροφορίες 

παρέχονται χωρίς εγγύηση και αποκλείεται η ευθύνη εκ μέρους του 

εκδότη/εταίρου του έργου και του συντάκτη. 
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http://schuelerlabor.informatik.rwth-aachen.de/sites/default/files/dokumente/Modulhandbuch-ScratchJR.pdf
http://schuelerlabor.informatik.rwth-aachen.de/sites/default/files/dokumente/Modulhandbuch-ScratchJR.pdf

