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Ονομασία εργαστηρίου: Αλφαβητισμός στα ΜΜΕ, είναι 
σημαντικό? 
ΚΩΔΙΚΟΣ:   ML_L2_WA1_W3 
 
ΒΑΣΙΚΉ ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΑ: Επίδραση του Αλφαβητισμού στα μέσα                                                   
ενημέρωσης στην καθημερινή ζωή. 
 
ΕΠΙΠΕΔΟ 2   

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Μορφές μέσων επικοινωνίας και σχετικές ικανότητες 

 
ΣΥΝΕΡΓΆΤΗΣ:   Rinova 

ΔΙΑΡΚΕΙA: 4 ΩΡΕΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

Παράρτημα 1 
 Εικόνες γυναικών στα ΜΜΕ 
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Παράρτημα 2 
 

Η Σημασία των «φορτίων» 

 Το είδος των φορτίων που είναι υγιές για να μιλήσετε σε μια σχέση είναι οποιαδήποτε 

γεγονότα, πεποιθήσεις, παιδικές εμπειρίες και τρόποι προβολής του κόσμου που επηρεάζουν 

τον τρόπο με τον οποίο αντιδράτε στον σύντροφό σας ή στους ανθρώπους γενικά 

Έχοντας πολλά φορτία σημαίνει ότι έχουν βιώσει αρνητικά πράγματα στο παρελθόν τους και 

ότι δεν το έχουν περάσει / δεν το έχουν ξεπεράσει. 

Φορτία … τα συναισθήματα που έχετε για το παρελθόν σας και τα πράγματα που σας έχουν 

συμβεί, τα οποία συχνά έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις συμπεριφορές και τις συμπεριφορές 

σας. 

 

Παράρτημα 3 
 

Ερωτήσεις συνέντευξης 

Ερώτηση 1:   Πες μου, ποια είναι η εμπειρία σου για το πώς εκπροσωπούνται οι γυναίκες από 

την κοινότητά σου στα μέσα ενημέρωσης; 

Ερώτηση 2: Διαφέρει αυτή η αναπαράσταση μεταξύ της χώρας υποδοχής και της χώρας 

καταγωγής σας, και εάν ναι, με ποιο τρόπο; 

Ερώτηση 3: Με ποιο τρόπο θέλετε οι γυναίκες από την κοινότητά σας να εκπροσωπούνται 

στα μέσα ενημέρωσης; 


