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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Μέσα από τη δίωρη αυτή διδακτική ενότητα επιδιώκεται οι μαθητές: 

 Να κατανοήσουν την έννοια της είδησης και του σχολίου, να είναι σε 

θέση να διακρίνουν τη διαπλοκή του γεγονότος με το σχόλιο στην 

είδηση, να διακρίνουν το αντικειμενικό στοιχείο (γεγονός) από το 

υποκειμενικό (σχόλιο), να αντιλαμβάνονται το ρόλο της στίξης, του 

τίτλου, της σύνταξης, της διατύπωσης καθώς και των γλωσσικών 

επιλογών του δημοσιογράφου (χρήση αναφορικής – ποιητικής 

λειτουργίας της γλώσσας) 

 Να οικειοποιηθούν μέσα από συγκεκριμένο παράδειγμα έναν συνήθη 

τρόπο παρουσίασης των γεγονότων που στη δημοσιογραφική γλώσσα 

ονομάζεται «ανεστραμμένη πυραμίδα» 

 Να συνειδητοποιήσουν τον προσδιορισμό του χρόνου στην είδηση και να 

είναι ικανοί να εντοπίζουν χρονικούς δείκτες 

 Να διευρύνουν την αντίληψή τους μετά από μία συνολική θεώρηση της 

είδησης (και σε επίπεδο περιεχομένου πια) γύρω από τη σπουδαιότητα 

του δημοσιογραφικού λειτουργήματος, τις ευθύνες και τα όρια του 

δημοσιογράφου 

 Να κατανοήσουν τις προεκτάσεις ενός δημοσιογραφικού κειμένου, 

ειδικά όταν αυτό αποτελεί μοναδική πηγή πληροφόρησης ή με τον 

καιρό αποκτά αξία ιστορικού ντοκουμέντου & 

 Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις γύρω από ένα καίριο ιστορικό γεγονός, 

το οποίο έχει -εκτός των άλλων- εμπνεύσει ένα δημοφιλές έργο 

τέχνης. 



ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

Αφόρμηση – εισαγωγή στο θέμα με αξιοποίηση του γνωστού σε όλους 

πίνακα του Πάμπλο Πικάσο «Γκερνίκα». Διερεύνηση προηγούμενης γνώσης 

μαθητών σε σχέση με το ιστορικό πλαίσιο του πίνακα.  

Παροχή βασικών πληροφοριών και σύνδεση με το  άρθρο του Τζωρτζ 

Στήαρ που οδήγησε τον Πικάσο στη φιλοτέχνηση του πίνακα αυτού. 

Μετάβαση από το ειδικό στο γενικό και εισαγωγή στο θέμα της ενότητάς 

μας.  

Μέσα από το διασημότερο ρεπορτάζ που γράφτηκε ποτέ στην Ισπανία 

θα διερευνήσουμε πτυχές της δημοσιογραφίας, ώστε η θεωρία του βιβλίου να 

πάρει «σάρκα και οστά» μέσα από ένα συγκεκριμένο και ιστορικά 

αναγνωρισμένης αξίας παράδειγμα. Οι μαθητές, ερχόμενοι σε επαφή με ένα 

αληθινό ρεπορτάζ για ένα ιστορικό γεγονός, μπορούν εύκολα να 

παρακολουθήσουν την παρουσίαση των άλλων ομάδων, αφού έχουν μπροστά 

τους το ίδιο κείμενο και είναι σε θέση ακολούθως να προβούν σε ασφαλείς 

συγκρίσεις ανάμεσα στα χαρακτηριστικά της δημοσιογραφίας του χτες και του 

σήμερα.  

Οι μαθητές χωρισμένοι σε έξι ομάδες καλούνται να εργαστούν με 

ταχύτητα και μεθοδικότητα προκειμένου να απαντήσουν στις ερωτήσεις που 

τους έχουν ανατεθεί και στη συνέχεια να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους 

στους συμμαθητές τους (προτεινόμενος χρόνος εργασίας στις ομάδες: 15-20 

λεπτά). 

Παρουσίαση των επιμέρους θεμάτων στην ολομέλεια, ανατροφοδότηση 

και συμπλήρωση από τη διδάσκουσα, όπου και αν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Γνωστική απαρτίωση και ολοκλήρωση της διδασκαλίας μέσα από την 

προβολή σχετικού Power point ή/και του video (από το youtube) “George 

Steer report in the bombing of Gernika”. 

Εάν μείνει χρόνος, θα συζητηθεί α) η παντοδυναμία του Τύπου στο 

παρελθόν και η αντικατάστασή του από εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης 

στις μέρες μας ή/και β) το θέμα της πολυτροπικότητας των σημερινών 

εφημερίδων και η διαφοροποίησή τους από τις εφημερίδες του ’30 με 

αφορμή το σχετικό πρωτοσέλιδο των New York Times. 


