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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

Παράρτημα 1  Σπάστε τον πάγο: Γνωρίστε το bingo 
Κάποιος που 
μπορεί να 
ονομάσει τρία 
δημοφιλή 
τηλεοπτικά 
κανάλια. 
 

Κάποιος που 
έχει 
παρακολουθήσει 
ένα βίντεο 
YouTube 
σχετικά με ένα 
κατοικίδιο ζώο 
εκτός από σκύλο 
ή γάτα. 

Κάποιος που 
έχει λογαριασμό 
Twitter. 

Κάποιος που 
έχει συνεισφέρει 
σε μια ιστορία 
πολυμέσων.  

Κάποιος που 
μπορεί να 
ονομάσει τρία μη 
ελληνικά ΜΜΕ  

Κάποιος που 
έχει συνεισφέρει 
σε ένα 
ενημερωτικό 
δελτίο της 
κοινότητας. 
 

Κάποιος που 
δεν έχει 
λογαριασμούς 
κοινωνικών 
μέσων. 

Κάποιος που 
μπορεί να 
ονομάσει πέντε 
διαφορετικούς 
τύπους μέσων. 

Κάποιος που 
μπορεί να 
εντοπίσει 
τέσσερα 
πράγματα που 
περιλαμβάνονται 
στα περιοδικά. 

Κάποιος που 
μπορεί να 
εντοπίσει τρία 
πράγματα που 
περιλαμβάνονται 
στις εφημερίδες. 

Κάποιος που 
μπορεί να σας 
πει ποια είναι η 
παλαιότερη 
μορφή μέσων. 
 

Κάποιος που 
μπορεί να 
απαριθμήσει 
τρεις τύπους 
μέσων μαζικής 
ενημέρωσης. 

Κάποιος που 
δεν του αρέσει η 
σοκολάτα. 

Κάποιος που 
πηγαίνει σε ένα 
ετήσιο ταξίδι 
κάμπινγκ. 

Κάποιος που 
του αρέσει να 
διαβάζει 
περιοδικά. 

Κάποιος που 
έχει 
δημιουργήσει ή 
σχεδιάσει μια 
αφίσα. 
 

Κάποιος που 
έχει οδηγήσει 
μια καμήλα. 

Κάποιος έχει μια 
αγαπημένη 
ταινία. 

Κάποιον που 
δεν έχετε 
γνωρίσει ποτέ 
πριν 

Κάποιος που 
έχει τον ίδιο 
μήνα γέννησης 
με εσάς. 

Κάποιος που 
έχει αγοράσει 
κάτι ως 
αποτέλεσμα μιας 
διαφήμισης. 
 

Κάποιος που 
δεν έχει 
Facebook. 

Κάποιος που 
δεν 
παρακολουθεί 
τις ειδήσεις. 

Κάποιος που 
δεν χρησιμοποιεί 
το Διαδίκτυο 

Κάποιος μπορεί 
να μιλήσει σε 
δύο ή 
περισσότερες 
γλώσσες. 
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Παράρτημα 2  10-λεπτά δραστηριότητα 
 

Δραστηριότητα (1):  Ως ομάδα, ο Διαμεσολαβητής ενθαρρύνει την ομάδα να δημιουργήσει τα 

πρώτα στάδια μιας χαρτογράφησης των σκέψεων  που θα εξερευνήσει τα μέσα ενημέρωσης. 

Δραστηριότητα (2):  Ως σύνολο της ομάδας, ο Διαμεσολαβητής ενθαρρύνει την ομάδα να 

επιστρέψει στον χάρτη  του μυαλού και να συνεργαστεί για να προσθέσει παραδείγματα στον 

χάρτη . 

Δραστηριότητα (3): Ως σύνολο της ομάδας, ο Διαμεσολαβητής ενθαρρύνει την ομάδα να 

επιστρέψει στον χάρτη μυαλού και να συνεργαστεί για να διερευνήσει μερικές από τις 

ερωτήσεις που τίθενται στο βίντεο. 

Στην ιδανική περίπτωση, το mindmap θα πρέπει να παρέχεται ως ένα κενό πρότυπο σε έναν 

μεγάλο πίνακα ή χαρτί κολλημένο στο τοίχο, έτσι ώστε να υπάρχει άφθονος χώρος για την 

ομάδα να εξερευνήσει, να μοιραστεί και να αναπτύξει τις ιδέες τους.
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Παράρτημα 3 Στοιχεία σύγχρονων ειδήσεων 
Τα παρακάτω παρέχονται μόνο ως παράδειγμα. Ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να επιλέξει μια 

κατάλληλη είδηση για την ομάδα που συμμετέχει. 

 

 

 

 

Παράρτημα 4 Είναι αξιοσημείωτο; 
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