ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ Ε.Σ.Η.Ε.Α

Την Παρασκευή 14 Μαρτίου οι μαθήτριες της Γ1 και Γ4 τάξης του Ραλλείου
Γυμνασίου συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψάξε, ψάξε και θα το βρεις
- Παίζοντας με τη Δημοσιογραφική Πράξη» που πραγματοποιεί το Μορφωτικό
Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ σε συνεργασία με την ομάδα «Λόγου Παίγνιον». Σκοπός του
προγράμματος είναι να αντιληφθούν οι μαθητές με βιωματικό τρόπο την
υποκειμενική διάσταση της δημοσιογραφίας, αλλά και να προβληματιστούν σε ό,τι
αφορά στην εγκυρότητα των ειδήσεων που λαμβάνουν από το διαδίκτυο.
Οι μαθήτριες, αφού γνωρίστηκαν με τους εμψυχωτές του προγράμματος,
χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Κάθε ομάδα παρακολούθησε βίντεο συγκεκριμένης
είδησης σε τρεις διαφορετικές εκδοχές: σχολιασμένο υπέρ της μίας πλευράς των
εμπλεκομένων, υπέρ της αντίθετης και χωρίς κανένα σχολιασμό. Στη συνέχεια,
αφού συνέταξαν ένα άρθρο ανά ομάδα, σχετικά με τον τρόπο που αντιλήφθηκαν
την
είδηση,
το
παρουσίασαν
στην
ολομέλεια.

Οι μαθήτριες αξιολόγησαν θετικά το εκπ/κό πρόγραμμα, παρουσιάζοντας
συνοπτικά τις απαντήσεις τους ως εξής:


Παρακολουθώντας το πρόγραμμα «Ψάξε, ψάξε και θα το βρεις» της ΕΣΗΕΑ
τι εμπειρίες αποκομίσατε;

Μάθαμε να ξεχωρίζουμε την αλήθεια και το ψέμα μέσα στις διαφημίσεις και τις
ειδήσεις, ώστε να μπορούμε να δημιουργούμε την δική μας άποψη επηρεαζόμενοι
όσο λιγότερο γίνεται από τους άλλους.


Πιστεύετε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα σας βοήθησε να αλλάξετε τον
τρόπο που σκέφτεστε;

Φυσικά. Από εδώ και πέρα έχουμε την υποψία και την εμπειρία να ψάχνουμε
περισσότερο όλα αυτά που βλέπουμε στο internet ή στην τηλεόραση.


Πόσο ενδιαφέρον πιστεύετε ότι ήταν το πρόγραμμα;

Ύστερα από τα βίντεο που παρακολουθήσαμε καταλάβαμε πως η αλήθεια δεν είναι
ένα δικαίωμα που μας παραχωρείται, αντιθέτως κατακτιέται μέσω της έρευνας.


Ως ανυποψίαστους μαθητές, πόσο σας ξάφνιασε η αποκάλυψη στο τέλος;

Η αποκάλυψη της «παραπλάνησης» μάς αιφνιδίασε και μας προβλημάτισε, ώστε να
καταλάβουμε ότι είναι απαραίτητο να ψάχνουμε την αλήθεια σε βάθος,
προσέχοντας ιδιαίτερα τις λεπτομέρειες.

Οι μαθήτριες του Γ1 & Γ4

