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ΕΝΟΤΗΤΑ 2  

 
Περιγραφή ενότητας  

 
Ο χώρος των μέσων, αποτελείται από πολλούς τομείς που σχηματίζουν ένα σύμπλεγμα 
καταστημάτων επικοινωνίας ή εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και την 
παράδοση (ή διάδοση) πληροφοριών. Όπως ανέφερε ο Kung (2008), «ο χώρος  των μέσων 
ενημέρωσης δεν είναι μονόλιθος, αλλά μάλλον μια συσσώρευση διαφορετικών βιομηχανιών που 
έχουν τη δημιουργία διαμεσολαβημένου περιεχομένου ως κοινή δραστηριότητα». Η ενότητα θα 
παρουσιάσει το πλαίσιο των παραδοσιακών μέσων και τη μετάβαση προς τα νέα μέσα. 
 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

1. Κατανοήστε τον ορισμό των παραδοσιακών μέσων  
2. Αναγνωρίστε τους διαφορετικούς τύπους παραδοσιακών μέσων  
3. Συμμετέχετε σε συνομιλίες παραδοσιακών μέσων 
4. Αναλύστε και αξιολογήστε το περιεχόμενο που κοινοποιείται μέσω παραδοσιακών μέσων 

 
Λέξεις κλειδιά 

• Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: ένα μέσο επικοινωνίας (όπως εφημερίδες, ραδιόφωνο ή 

τηλεόραση) που έχει σχεδιαστεί για να προσεγγίζει τη μάζα των ανθρώπων - που 

χρησιμοποιείται συνήθως στον πληθυντικό. 1 

• Παραδοσιακά μέσα: Τα παραδοσιακά μέσα ή τα παλιά μέσα είναι εκείνα που αποτελούν 

τύπους μέσων εκτός του Διαδικτύου που μεταδίδουν ειδήσεις και προσεγγίζουν άτομα μέσω 

της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου ή των έντυπων μέσων (εφημερίδα). 

• ATL: Η διαφήμιση πάνω από τη γραμμή (Above the line advertising) είναι αυτή που αποτελεί 

διαφήμιση γύρω από ένα ευρύτερο κοινό-στόχος μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, πινακίδων, 

εφημερίδων κ.λπ. 

• Υποσημικά μηνύματα: Ένα υποσυνείδητο μήνυμα είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται στο 

μάρκετινγκ και σε άλλα μέσα για να επηρεάσει τους ανθρώπους χωρίς να είναι ενήμεροι για το 

τι κάνει ο αγγελιοφόρος. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση στιγμιότυπων δευτερολέπτων 

αναλαμπών κειμένου, κρυφών εικόνων ή λεπτών ενδείξεων που επηρεάζουν το κοινό σε 

επίπεδο κάτω από τη συνειδητή συνειδητοποίηση2 

• SEM (Search Engine Marketing): Το μάρκετινγκ μηχανών αναζήτησης είναι η πρακτική του 

μάρκετινγκ μιας επιχείρησης χρησιμοποιώντας πληρωμένες διαφημίσεις που εμφανίζονται σε 

                                                 
1 https://www.merriam-webster.com/dictionary/mass%20media 
2 https://www.dictionary.com/e/pop-culture/subliminal-message/ 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/mass%20media
https://www.dictionary.com/e/pop-culture/subliminal-message/
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σελίδες αποτελεσμάτων μηχανών αναζήτησης (ή SERPs). Οι διαφημιζόμενοι υποβάλλουν 

προσφορές για λέξεις-κλειδιά που ενδέχεται να εισαγάγουν χρήστες υπηρεσιών όπως το Google 

και το Bing όταν αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες, γεγονός που δίνει στον 

διαφημιζόμενο την ευκαιρία για την εμφάνιση των διαφημίσεών του παράλληλα με τα 

αποτελέσματα αναζήτησης3 

• SEO (Search Engine Optimization) είναι η πρακτική της βελτιστοποίησης περιεχομένου που μπορεί 

να ανακαλυφθεί μέσω των οργανικών αποτελεσμάτων αναζήτησης μιας μηχανής αναζήτησης.4 

  

                                                 
3 https://www.wordstream.com/search-engine-marketing 
4  

https://www.wordstream.com/search-engine-marketing
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Θέματα 

Θέμα 1: Παραδοσιακά Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 
Σχέδιο μαθήματος 1 από τα 3 

Ενότητα 2: Βιομηχανία μέσων 

Θέμα 1: Παραδοσιακά Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 

Σχέδιο μαθήματος 1 από τα 3 

Διάρκεια: 45 λεπτά / 1 ώρα  

Στόχος Εισαγωγή στα παραδοσιακά μέσα 

Ομάδα στόχος  Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Βήματα Πηγές Διάρκεια Επιπλέον πληροφορίες 

Εισαγωγή και 
προ-
αξιολόγηση 

 M2-T1- Παρουσίαση 

παραδοσιακών μέσων 

 M2-

T1_TraditionalMedia_P

re-assessment 

5’ Παρουσιάστε την ενότητα (sl. 0-3). Ρωτήστε 
τους μαθητές τι πιστεύουν ότι είναι τα μέσα. 

 
  
Μετά από κάποια συζήτηση, εξηγήστε τον 
ορισμό που βλέπετε στην ενότητα Λέξεις-

κλειδιά. 
 
Κάντε την προ-αξιολόγηση. 

Παραδοσιακό
ς ορισμός 
μέσων 

 M2-T1- Παρουσίαση 

παραδοσιακών μέσων 

 Βίντεο:  

www.coursera.org/lect

ure/media/what-is-

traditional-media-azPiF  

 M2-T1- Παραδοσιακά 

μέσα – Σ/Λ Κουίζ 

20’  Μιλήστε για τα παραδοσιακά μέσα. Ρωτήστε 
τους μαθητές τι πιστεύουν ότι είναι τα 

παραδοσιακά μέσα.  
 

 Παρακολουθήστε το βίντεο στη διαφάνεια 
5.  
 

Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο, δώστε λίγο 
χρόνο για να ολοκληρώσετε το κουίζ T / F που 
βασίζεται στο βίντεο. 

Παραδοσιακο
ί τύποι μέσων 

 M2-T1- Παρουσίαση 

παραδοσιακών μέσων 

 M2-T1-Παραδοσιακά 

μέσα – Τύποι 

παραδοσιακών μέσων 

- Φυλλάδιο 

 

10’ Εισαγάγετε τους τύπους των παραδοσιακών 
μέσων με το φυλλάδιο 

 
Συνεχίστε μέχρι τη διαφάνεια 7 της παρουσίασης 
για να εξηγήσετε τους διαφορετικούς τύπους  

Σημασία και 
αντίκτυπος 
των 

 M2-T1- Παρουσίαση 

παραδοσιακών μέσων 

5’ Παρουσιάστε τις διαφάνειες σχετικά με τη σημασία 
και τον αντίκτυπο των παραδοσιακών μέσων (10-12). 
Μπορείτε να δείτε το βίντεο συνδεδεμένο στο sl. 10, 

https://www.coursera.org/lecture/media/what-is-traditional-media-azPiF
https://www.coursera.org/lecture/media/what-is-traditional-media-azPiF
https://www.coursera.org/lecture/media/what-is-traditional-media-azPiF
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παραδοσιακώ
ν μέσων 
 

 ωστόσο οι πιο σημαντικές πληροφορίες 
περιλαμβάνονται στη διαφάνεια. 
 

Αξιολόγηση  M2-T1-Παραδοσιακά 

μέσα -  Κουίζ 

(Συμπληρώστε τα κενά) 

10’  Τελικό κουίζ του μαθήματος μαζί ένα 
φυλλάδιο "συμπληρώστε τα κενά". 
 

 
 

Θέμα 1: Παραδοσιακά Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 
 

Σχέδιο μαθήματος 2 από τα 3 
 

Ενότητα 2: Βιομηχανία μέσων 

Θέμα 1: Παραδοσιακά Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 

Σχέδιο μαθήματος 2 από τα 3 

Διάρκεια: 45 λεπτά / 1 ώρα 

Στόχος Διαφήμιση μέσω παραδοσιακών μέσων 
 

Ομάδα στόχος Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Βήματα Πηγές Διάρκεια Επιπλέον πληροφορίες 

Εισαγωγή  M2-T1- Παρουσίαση 

παραδοσιακών μέσων 

5’ Ξεκινήστε το μάθημα με μια μικρή ανακεφαλαίωση 
του προηγούμενου μαθήματος. Υπενθυμίστε στους 
μαθητές τα παραδοσιακά μέσα, τους διαφορετικούς 
τύπους και τη σημασία. 
 

Διαφήμιση 
στα 
παραδοσιακ
ά μέσα 
 

 M2-T1- Παρουσίαση 

παραδοσιακών μέσων 

 Βίντεο: 

https://www.youtube.

com/watch?v=WJffi1Tg

M2M&t=10s 

15’ Ρωτήστε τους μαθητές Αν γνωρίζουν πώς 
λειτουργεί η διαφήμιση. Αφιερώστε 

μερικά λεπτά για να δείτε αν υπάρχει 
κάποια απάντηση και, στη συνέχεια, διαβάστε τη ΄ 
Διαφήμιση στα παραδοσιακά μέσα΄ στις διαφάνειες 
13 και 14 και το βίντεο. 
 

Πώς 
λειτουργεί η 
ραδιοφωνικ
ή και 
τηλεοπτική 
διαφήμιση 
 

  M2-T1- Παρουσίαση 

παραδοσιακών μέσων 

• Ραδιοφωνική 

διαφήμιση  

15’  Ξεκινήστε με τις πληροφορίες που 
γράφονται στις πηγές (Ραδιοφωνική 
διαφήμιση, Τηλεοπτική διαφήμιση, Τεχνικές 

μάρκετινγκ) και, στη συνέχεια, συνεχίστε να 
εξηγείτε πώς λειτουργούν οι ραδιοφωνικές 

και τηλεοπτικές διαφημίσεις και τις τεχνικές 
μάρκετινγκ πίσω από τις διαφημιστικές εκστρατείες 

https://www.youtube.com/watch?v=WJffi1TgM2M&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=WJffi1TgM2M&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=WJffi1TgM2M&t=10s
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• Τηλεοπτική 

διαφήμιση 

• Τεχνικές 

μάρκετινγκ 

σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές διαφημίσεις - 
διαφάνειες PPT 15 - 18. 
 

Σύντομη 
άσκηση - 
Συμπληρώστ
ε τα κενά 
 

 M2-T1- Παρουσίαση 

παραδοσιακών μέσων 

 M2-T1-Παραδοσιακά 

μέσα – Κουίζ 

(Συμπληρώστε τα κενά) 

10’ Αυτή η άσκηση είναι αφιερωμένη στη 
ραδιοφωνική διαφήμιση. Περάστε τα 
φυλλάδια με τη συμπλήρωση των κενών 

για τον τρόπο λειτουργίας της ραδιοφωνικής 
διαφήμισης. 
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Θέμα 1: Παραδοσιακά Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 
 

Σχέδιο μαθήματος 3 από τα 3 
 

Ενότητα 2: Βιομηχανία μέσων 

Θέμα 1: Παραδοσιακά Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 

Σχέδιο μαθήματος 3 από τα 3 

Διάρκεια: 45 λεπτά / 1 ώρες  

Στόχος Ψυχολογία μάρκετινγκ και παραδοσιακά μέσα 
Ομάδα στόχος Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Βήματα Πηγές Διάρκεια Επιπλέον πληροφορίες 

Εισαγωγή  M2-T1-Παρουσίαση 

παραδοσιακών μέσων  

5’ Ξεκινήστε το μάθημα με μια μικρή ανακεφαλαίωση 
του προηγούμενου μαθήματος. Υπενθυμίστε στους 
μαθητές τα παραδοσιακά μέσα και τη διαφήμιση. 

Ψυχολογία 
μάρκετινγκ: 
Υποσυνείδητα 
μηνύματα 

 

 M2-T1- Παρουσίαση 

παραδοσιακών μέσων 

10’ Εξηγήστε ότι η διαφήμιση αφορά την 
ψυχολογία, τη συμπεριφορά και το 
στοχευμένο μάρκετινγκ (διαφάνεια. 19). 

Προχωρήστε για να μιλήσετε για υποσυνείδητα 
μηνύματα (διαφάνεια 20) και εξηγήστε τον ορισμό 
(επίσης στις λέξεις-κλειδιά). Επικεντρωθείτε στην 
εικόνα και δείξτε την οπτική αναπαράσταση του 
παγόβουνου για το πώς λειτουργεί το μυαλό μας. 
Συνεχίστε για να εξηγήσετε πώς δημιουργούνται 
τέτοιες διαφημίσεις (διαφάνεια. 21). 

Αξιοσημείωτε
ς διαφημίσεις 
υποσυνείδητ
ων 
μηνυμάτων 

 

 M2-T1- Παρουσίαση 

παραδοσιακών μέσων 

5’ Δείξτε τα 2 παραδείγματα (διαφάνειες 22 + 23) που 
είναι διασκεδαστικά και δεν έχουν κακόβουλο 
σκοπό, αλλά σκοπεύουν να διαμορφώσουν τη 
γνώμη του κοινού σχετικά με αυτήν την επωνυμία. Ο 
απώτερος σκοπός είναι η αύξηση των πωλήσεων. 

Συζήτηση  M2-T1- Παρουσίαση 

παραδοσιακών μέσων 

 Βίντεο 

https://www.youtube.

com/watch?v=2lM9NH

_hCqs 

15’  
Παρακολουθήστε το βίντεο στη διαφάνεια 
22 που μιλά για ένα παράδειγμα ενός 

υποσυνείδητου μηνύματος που μπορεί να 
επηρεάσει την κοινή γνώμη. Ποιες θα μπορούσαν να 
είναι οι επιπτώσεις τέτοιων στρατηγικών σε 
πολιτικά θέματα; Θα μπορούσαν τα άτομα που 
ελέγχουν τα ΜΜΕ να επηρεάσουν επίσης πολιτικά 
ζητήματα; Ποιος ελέγχει τα μέσα; Τα ΜΜΕ είναι 
πάντα αντικειμενικά; (Περισσότερα για αυτό θα 
καλυφθούν στην Ενότητα 3: Αλφαβητισμός μέσων.) 
 

Αξιολόγηση - 10’ Αφήστε τους μαθητές να εκφράσουν τη 
δημιουργικότητά τους δίνοντάς τους λίγο χρόνο για 

https://www.youtube.com/watch?v=2lM9NH_hCqs
https://www.youtube.com/watch?v=2lM9NH_hCqs
https://www.youtube.com/watch?v=2lM9NH_hCqs
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να δημιουργήσουν μια σύντομη διαφήμιση με ένα 
πιθανό υποσυνείδητο μήνυμα που επισυνάπτεται σε 
αυτήν. 
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Θέμα 2: Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 

Σχέδιο μαθήματος 1 από τα 3 

Ενότητα 2: Βιομηχανία μέσων 

Θέμα 2: Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 

Σχέδιο μαθήματος 1 από τα 3 

Διάρκεια: 45 λεπτά / 1 ώρα  

Στόχος Εισαγωγή στα νέα μέσα (New Media) 

Ομάδα στόχος Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

Βήματα Πηγές Διάρκεια Επιπλέον πληροφορίες 

Εισαγωγή   M2-T2-
Παρουσίαση 
Νέων μέσων 
 

10’ Ξεκινήστε υπενθυμίζοντας στους μαθητές το 
προηγούμενο μάθημα και τα παραδοσιακά 
μέσα και εισαγάγετε τον όρο New Media. 

Ξεκινήστε έναν διάλογο και κάντε τους τις ακόλουθες 
ερωτήσεις: Τι είναι τα νέα μέσα; / Τι νομίζετε ότι 
σημαίνει το New Media; Πώς μπορείτε να τα 
χρησιμοποιήσετε; Και γιατί? Δώστε στους μαθητές 5 
λεπτά για ανταλλαγή ιδεών και συζήτηση. Γράψτε 
πιθανές απαντήσεις στον πίνακα. (διαφάνεια. 0-3) 
 

Προ- αξιολόγηση  M2-T2-
Παρουσίαση 
Νέων μέσων 

 

10’ Δώστε την προ-αξιολόγηση στην τάξη. 
Αφήστε τους μαθητές 10 λεπτά να το 
ολοκληρώσουν. Εάν ορισμένοι μαθητές 

έχουν ερωτήσεις, ρωτήστε την υπόλοιπη τάξη τι 
πιστεύουν. 
 

Ορισμός των 
νέων μέσων 

 M2-T2-
Παρουσίαση 
Νέων μέσων 

 

5’ Εισαγάγετε την ενότητα με περισσότερες 
λεπτομέρειες (διαφάνεια 4) και προχωρήστε 
για να εξηγήσετε τον ορισμό του New Media 

στη διαφάνεια. 5. Αφήστε περισσότερο χρόνο για 
προαιρετική συζήτηση στην τάξη όπως απαιτείται: 
Ήταν οι μαθητές σωστοί στην προ-αξιολόγηση; Το 
βρήκαν σωστά ή λάθος; 

Η εξέλιξη των 
ΜΜΕ 

 M2-T2-
Παρουσίαση 
Νέων μέσων 

 

5’ Συνεχίστε να μιλάτε για τον σκοπό και την εξέλιξη των 
New Media (διαφάνεια 7). Δείξτε το γράφημα στη 
διαφάνεια 8 και εξηγήστε ότι τα Social Media ήταν το 
αποτέλεσμα της εξέλιξης των New Media.  

 
Αναφέρετε ότι τα παραδοσιακά μέσα ήταν 
εδώ και πολύ περισσότερο πριν συμβεί η 

επόμενη μεγάλη εξέλιξη. Τώρα τα πράγματα κινούνται 
με πολύ γρήγορο ρυθμό επειδή βρισκόμαστε στην 
εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. 
Εναλλακτικά, αυτό μπορεί να γίνει μια συζήτηση όπου 
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οι μαθητές συζητούν πιθανούς λόγους για τους 
οποίους τα πράγματα αλλάζουν τόσο γρήγορα στις 
μέρες μας, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.  
 

Συμπέρασμα: Ο σκοπός της καινοτομίας είναι 
να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Για τα 

μέσα, αυτό το βήμα ήταν τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και η ψηφιοποίηση. 
 

Από τα 
παραδοσιακά 
στα νέα μέσα 
στα μέσα 
κοινωνικής 
δικτύωσης 
 

 M2-T2-
Παρουσίαση 
Νέων μέσων 
 

10’ Σε αυτό το επόμενο μέρος, θα δούμε πιο ξεκάθαρα τη 
μετάβαση από την μία εποχή των ΜΜΕ στην επόμενη. 
Μετά από κάθε περιγραφή / ορισμό, ζητήστε από τους 
μαθητές να δώσουν μερικά παραδείγματα.  

 
Παραδοσιακά μέσα: ορίζεται ως «όχημα» για τη 
διάδοση ειδήσεων σε μεγάλο κοινό. Είναι ένας 

όρος που χρησιμοποιείται συχνά και αναφέρεται στην 
επικοινωνία του καναλιού που χρησιμοποιείται πριν 
από το Διαδίκτυο. Ο αντίκτυπος του Διαδικτύου 
άλλαξε την καθημερινή μας ζωή. (2 ή 3 λεπτά για να 
εξηγήσετε)  

 
Νέα μέσα: είναι ο διαδικτυακός και ψηφιακός 
τρόπος ανταλλαγής πληροφοριών. Όλες αυτές 

οι πληροφορίες ανταλλάσσονται σε ψηφιακές 
συσκευές για παράδειγμα σε δικούς σας υπολογιστές, 
iPad και smartphone. (2 ή 3 λεπτά για να εξηγήσετε)  

 
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: ενσωματώνει 
ουσιαστικά την διαδικτυακή τεχνολογία και 

μεθόδους μέσω των οποίων οι άνθρωποι μπορούν να 
μοιράζονται βίντεο, ήχο και περιεχόμενο σχετικά με 
προσωπικές απόψεις, να αλλάζουν διαφορετικές 
οπτικές γωνίες μέσω πλατφορμών κοινωνικών μέσων 
όπως το Facebook, το YouTube κ.λπ. (2 ή 3 λεπτά για 
να εξηγήσετε) 
 

Συμπεράσματα  M2-T2-
Παρουσίαση 
Νέων μέσων 
 

5’ Ολοκληρώστε το πρώτο σας μάθημα σχετικά με το 
θέμα των Νέων ΜΜΕ με την εξήγηση των τριών 
διαφορετικών όρων των Μέσων.  
 
Συμβουλή: Μπορείτε να κάνετε έναν κύκλο και να 
ζητήσετε από τους μαθητές σας να περιγράψουν με 
μία λέξη Τι είναι το New Media; 
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Θέμα 2: Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 

Σχέδιο μαθήματος 2 από τα 3 

Ενότητα 2: Βιομηχανία μέσων  

Θέμα 2: Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 

Σχέδιο μαθήματος 2 από τα 3 

Διάρκεια: 45 λεπτά / 1 ώρα  

Στόχος Τύποι μέσων 

Ομάδα στόχος Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
 

Βήματα Πηγές Διάρκεια Επιπλέον πληροφορίες 

Εισαγωγικό βίντεο 
 

 M2-T2-
Παρουσίαση 
Νέων μέσων 
 

5’ Πριν ξεκινήσετε το μάθημά σας, μπορείτε να κάνετε 
μια σύντομη ανασκόπηση του πρώτου σας θέματος. 
Μπορείτε να προσπαθήσετε ξανά να βρείτε ιδέες 
για νέα μέσα και κοινωνικά μέσα. Συγκρίνετε τα 
αποτελέσματα με το "brainstorming" του 
προηγούμενου μαθήματος - έχει αλλάξει κάτι; 

Διαφορετικές 
ομάδες στόχου 

 M2-T2-
Παρουσίαση 
Νέων μέσων 

 

20’ Προχωρήστε στη διαφάνεια 9 και ρωτήστε τους 
μαθητές ποιός πιστεύουν ότι χρησιμοποιεί 
περισσότερο κάθε μέσο. π.χ. Ποιος ακούει 
τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές διαφημίσεις; Ποιος 
διαβάζει εφημερίδες σήμερα; Είναι οι ίδιοι 
άνθρωποι; Γιατί ναι / γιατί όχι; Αφήστε 10 λεπτά για 
αυτήν τη συνομιλία.  
 
Προχωρήστε στη διαφάνεια 10. Εδώ είναι ένα 
γράφημα που περιγράφει τα δημογραφικά άτομα σε 
διάφορες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων. Κάντε μια 
σύντομη συζήτηση και περιγράψτε αυτήν την 
εικόνα. 
 

 Όταν συγκρίνετε και αναλύετε τις ηλικίες, 
μπορείτε να δείτε ξεκάθαρα ότι οι ηλικίες 

50-64 και 65+ δεν χρησιμοποιούν πολύ συχνά τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί; Υπάρχουν δύο 
λόγοι: 1) Χρησιμοποιούν τρόπους για τη λήψη 
πληροφοριών, όπως εφημερίδες, ραδιόφωνο, 
τηλεόραση κ.λπ. ή 2) προτιμούν να μην περνούν 
χρόνο στα κοινωνικά μέσα. 

Οι τύποι των 
κοινωνικών μέσων 
 

 M2-T2-
Παρουσίαση 
Νέων μέσων 
 

5’ Κάντε μια συζήτηση στην τάξη: Ποιο είναι το 
πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό σας 

όταν ακούτε τον όρο "κοινωνικά μέσα"; Τι είδους 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιείτε 
καθημερινά;  
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Αναφέρετε τις διάφορες πλατφόρμες κοινωνικών 
μέσων, όπως φαίνονται στη διαφάνεια. 11. 
 

Τελική 
δραστηριότητα 

 

 M2-T2 – Νέα 
Μέσα - Κουίζ-
Τύποι 
κοινωνικών 
μέσων 
δυκτύωσης  

15’ Δώστε στους μαθητές λίγο χρόνο για να 
κάνουν το κουίζ. Συζητήστε μαζί τις σωστές 
απαντήσεις. 
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Θέμα 2: Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 
 

Σχέδιο μαθήματος 3 από τα 3 
 

Ενότητα 2: Βιομηχανία Μέσων 

Θέμα 2: Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 

Σχέδιο μαθήματος 3 από τα 3 

Διάρκεια: 45 λεπτά / 1-ώρα  

Στόχος Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των κοινωνικών μέσων δικτυωσης 
 

Ομάδα στόχος Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
 

Βήματα Πηγές Διάρκεια Επιπλέον πληροφορίες 

Εισαγωγή - 5’ Αναφέρετε το προηγούμενο μάθημα και κάντε μια 
γρήγορη ανακεφαλαίωση. 

Συζήτηση - 15’ Κάντε μια συζήτηση στην τάξη. Ποια είναι τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των 
κοινωνικών μέσων δικτύωσης; Δημιουργήστε 

δύο στήλες στον πίνακα και σημειώστε λέξεις-κλειδιά. 
 

Ο αντίκτυπος 
και η σημασία 
των 
κοινωνικών 
μέσων 

 M2-T2-
Παρουσίαση 
Νέων μέσων 
 

15’ Μεταβείτε στις διαφάνειες 12 - 15 και αναλύστε τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. 

Πιθανοί 
κίνδυνοι από 
τα νέα μέσα 

 M2-T2-
Παρουσίαση 
Νέων μέσων 
 

5’ Στις διαφάνειες 16 και 17, δείτε τους πιθανούς 
κινδύνους και τους χειρισμούς μέσω 
κοινωνικών / νέων μέσων. 

Συμπεράσματα 
  

 M2-T2 – Νέα 
Μέσα – Σ/Λ 
Άσκηση 

5’ Ολοκληρώστε το μάθημα με το 
ερωτηματολόγιο Σ/Λ. 
 

 

  



 
 

17 | Σ ε λ ί δ α  
 

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects 

the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be 

made of the information contained therein. Submission Number: 2018-1-DE03-KA201-047411 

Βιβλιογραφία 

1) https://smallbusiness.chron.com/television-marketing-strategies-68517.html 

2) Video Source -  https://www.youtube.com/watch?v=d7ofciW85JY 

3) https://visme.co/blog/visual-advertising-techniques/ 

4) https://blog.hubspot.com/marketing/psychology-marketers-revealing-principles-human-behavior 

5) https://www.strunkmedia.com/solutions/traditional-media/ 

6) http://group4abm11amedia.simplesite.com/ 

7) https://www.cbsnews.com/news/the-10-best-subliminal-ads-ever-made/ 

8) https://ignitevisibility.com/7-examples-effective-subliminal-advertising/ 

9) https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/10/24/subliminal-advertising 

10) https://smallbusiness.chron.com/television-advertisement-techniques-18629.html 

11) https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22041451.2015.1042421 

12) https://entertainment.howstuffworks.com/how-does-tv-commercial-production-work.htm 

13) https://www.rtbiq.com/blog/our-team/cathy-grubb-impact-of-television 

14) https://bizfluent.com/about-6570071-importance-commercial-advertising-.html 

 
 
  

https://smallbusiness.chron.com/television-marketing-strategies-68517.html
https://www.youtube.com/watch?v=d7ofciW85JY
https://visme.co/blog/visual-advertising-techniques/
https://blog.hubspot.com/marketing/psychology-marketers-revealing-principles-human-behavior
https://www.strunkmedia.com/solutions/traditional-media/
http://group4abm11amedia.simplesite.com/
https://www.cbsnews.com/news/the-10-best-subliminal-ads-ever-made/
https://ignitevisibility.com/7-examples-effective-subliminal-advertising/
https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/10/24/subliminal-advertising
https://smallbusiness.chron.com/television-advertisement-techniques-18629.html
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22041451.2015.1042421
https://entertainment.howstuffworks.com/how-does-tv-commercial-production-work.htm
https://www.rtbiq.com/blog/our-team/cathy-grubb-impact-of-television
https://bizfluent.com/about-6570071-importance-commercial-advertising-.html


 
 

18 | Σ ε λ ί δ α  
 

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects 

the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be 

made of the information contained therein. Submission Number: 2018-1-DE03-KA201-047411 

 


