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1ο Θζμα: Η διαφιμιςθ κι εμείσ
4 δραςτθριότθτεσ & μία ζρευνα
Κφρια ηθτιματα που καλφπτονται: Οι διαφθμίςεισ γφρω μασ
Επιδιωκόμενα αποτελζςματα τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ
■ Κατανόθςθ
των διαφορετικϊν λειτουργιϊν τθσ διαφιμιςθσ: πϊλθςθ, πεικϊ,
ενθμζρωςθ, προβολι απόψεων
■ Κατανόθςθ του ότι θ διαφιμιςθ είναι ζνα κομμάτι τθσ ςφγχρονθσ ηωισ, ςυχνά
αμφιλεγόμενο
■ Αναγνϊριςθ του ότι οι άνκρωποι ζχουν διαφορετικζσ απόψεισ πάνω ςτθ διαφιμιςθ
φνδεςθ με τουσ παιδαγωγικοφσ ςτόχουσ
■ Ενεργι ςυμμετοχι ςε ομαδικζσ ςυηθτιςεισ, περιγραφι των ατομικϊν απόψεων
(γλϊςςα)
■ Καλλιζργεια δεξιοτιτων όπωσ θ επιλογι και αξιοποίθςθ απτϊν δεδομζνων για τθν
επίλυςθ προβλθμάτων. Αντίςτοιχεσ δεξιότθτεσ καλφπτονται ςε μακιματα του
ςχολικοφ προγράμματοσ όπωσ τα μακθματικά.
Απαραίτθτα βοθκθτικά μζςα 1 2 3
Θα χρειαςτείτε αρκετά αντίγραφα από κάκε φφλλο δραςτθριοτιτων για ηευγάρια ι
για ολιγομελείσ ομάδεσ μακθτϊν. Το 2ο φφλλο δραςτθριότθτασ κα πρζπει να
αντιγραφεί ςε χαρτόνι και να κοπεί πριν το μάκθμα. Αν αποφαςίςετε να δϊςετε το 3ο
φφλλο δραςτθριοτιτων για το ςπίτι, κα χρειαςτείτε ατομικά αντίγραφα.

2ο Θζμα: Σι βλζπουμε ςε μια διαφιμιςθ;
Ερωτιςεισ & δθμιουργία νζασ διαφιμιςθσ
Κφρια ηθτιματα που καλφπτονται
Η ‘ανάγνωςθ’ εικόνων και λζξεων ςτθν ζντυπθ διαφιμιςθ
Επιδιωκόμενα αποτελζςματα τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ
■ Κατανόθςθ του πϊσ οι λζξεισ, οι εικόνεσ, το χρϊμα και ο ςχεδιαςμόσ ςυνδυάηονται
ϊςτε να δθμιουργιςουν πειςτικά μθνφματα ςτθν ζντυπθ διαφιμιςθ
■ Ανάπτυξθ των δεξιοτιτων κριτικισ ‘ανάγνωςθσ’ εικόνων και λζξεων
■ Αναγνϊριςθ του κοινοφ ςτο οποίο απευκφνεται μια διαφιμιςθ
■ Εξοικείωςθ με τθν επαγγελματικι ορολογία των μζςων ενθμζρωςθσ

Απαραίτθτα βοθκθτικά μζςα 4 5 dvd1
Το μάκθμα αυτό απαιτεί εκτεταμζνθ δραςτθριότθτα. Αν χρειάηεται, μπορεί να
καλυφκεί ςε δυο διδακτικζσ ϊρεσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, τα βιματα 1 ωσ 3 κα
καλυφκοφν τθν πρϊτθ ϊρα και τα βιματα 4 και 5 τθ δεφτερθ.
Αν οι αςκιςεισ γίνουν ςε μικρζσ ομάδεσ, τότε κάκε ομάδα κα χρειαςτεί φωτοτυπίεσ
για τα φφλλα δραςτθριότθτασ 4-7. Αν θ δραςτθριότθτα γίνει ατομικά ςε όλθ τθν τάξθ,
οι εικόνεσ μποροφν να παρουςιαςτοφν ςε θλεκτρονικι μορφι με μθχάνθμα
προβολισ. Για τα μικρότερα ι τα λιγότερο ικανά παιδιά, θ διαδικαςία μπορεί να γίνει
με λιγότερα βιματα.

Η ΓΛΩσσΑ ΣΗσ ΔΙΑΦΗΜΙσΗσ – ΕΙσΑΓΩΓΗ σΣΗΝ ΠΛΑΝΗ



Το όνομα του προϊόντοσ:

Πϊσ ςασ φαίνεται;
Πϊσ ςασ ακοφγεται;
Γιατί το προϊόν αποκαλείται ζτςι;


Γιατί το προϊόν είναι τοποκετθμζνο ςτο
πάνω μζροσ τθσ διαφιμιςθσ;



Ποια διαφορά ζχει θ φωτογραφία του
προϊόντοσ με τθ ηωγραφικι αιςκθτικι
τθσ διαφιμιςθσ; Γιατί υπάρχει διαφορά;



Η όψθ και το ςτιλ τθσ διαφιμιςθσ

Διαφζρει από άλλεσ διαφθμίςεισ που ζχετε

δει για τρόφιμα;
Γιατί οι ςχεδιαςτζσ επζλεξαν αυτό το φφοσ
ςχεδιαςμοφ;
Πϊσ δζνει με τον τίτλο τθσ διαφιμιςθσ;


Το κοινό τθσ διαφιμιςθσ: ςε ποιουσ

προςπακεί να πουλιςει το προϊόν;


Τθ διαφιμιςθ ωσ ςφνολο: τι ςτοιχεία
δίνει ςυνολικά για τισ Πεντανοςτιμιζσ
και για τουσ ανκρϊπουσ που τισ
επιλζγουν;

3ο Θζμα: Παίξτε το απίκανο παιχνίδι των διαφθμίςεων!
2 δραςτθριότθτεσ

Κφρια ηθτιματα που καλφπτονται
Η ςφνκεςθ απλϊν ςτοιχείων για τθ δθμιουργία μιασ διαφιμιςθσ
Επιδιωκόμενα αποτελζςματα τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ
■ Κατανόθςθ του πϊσ ο ςυνδυαςμόσ διαφορετικϊν ςτοιχείων μπορεί να δθμιουργιςει
μια διαφιμιςθ
■ Κατανόθςθ του ότι οι διαφθμίςεισ ςτοχεφουν ςε ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ καταναλωτϊν
■ Αναγνϊριςθ του γεγονότοσ ότι οι διαφθμίςεισ τοποκετοφνται ςε πλθκϊρα μζςων –
τφποσ, τθλεόραςθ, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, υπαίκριοι χϊροι κ.λπ. – ανάλογα με το κοινό
ςτο οποίο απευκφνονται
■ Σκζψθ πάνω ςτο πϊσ οι διαφθμίςεισ αξιοποιοφν εικόνεσ, ιχουσ και λζξεισ
δθμιουργικά, ϊςτε να διοχετεφςουν τα μθνφματά τουσ
Κάκε ομάδα πρζπει να ςχεδιάςει μια διαφιμιςθ για το μζςο που τθσ ζτυχε ςτθν κάρτα
Κάκε ομάδα πρζπει να δθμιουργιςει ζνα όνομα για το προϊόν. Ύςτερα, να γράψει
τουλάχιςτον 10 λζξεισ που κα κάνουν το προϊόν εφκολο ςτθν υπόμνθςθ και ελκυςτικό
ςτο καταναλωτικό του κοινό το οποίο γνωρίηουν από τθν αντίςτοιχθ κάρτα που τουσ
ζτυχε (αυτό μπορεί να είναι αρκετά δφςκολο οπότε ίςωσ χρειαςτεί θ ςυνειςφορά ςασ)
3. Η διαφιμιςθ μπορεί να είναι ςοβαρι, αςτεία, αςυνικιςτθ ι μοναδικι αλλά θ ομάδα
πρζπει να τθν ολοκλθρϊςει το αργότερο μζςα ςε 20 λεπτά.

4ο Θζμα: Διαφθμίςεισ που… πουλάνε ιδζεσ
6 βιματα για δθμιουργία διαφιμιςθσ με ηϊα –
κζαςθ πρωτότυπων διαφθμίςεων με ηϊα

Κφρια ηθτιματα που καλφπτονται
Πϊσ θ διαφιμιςθ χρθςιμοποιεί δθμιουργικά
ςτοιχεία ϊςτε να μεταδϊςει ςυναιςκιματα και
ιδζεσ
Επιδιωκόμενα αποτελζςματα τθσ μακθςιακισ
διαδικαςίασ
■ Κατανόθςθ του πϊσ οι εικόνεσ χρθςιμοποιοφνται
ςυμβολικά ι μεταφορικά ςτθ διαφιμιςθ, ϊςτε να
προκαλζςουν ςυναιςκιματα
■ Κατανόθςθ του ότι θ ςυναιςκθματικι επίδραςθ
τθσ διαφιμιςθσ καταςκευάηεται και, όταν
καταςκευάηεται επιτυχθμζνα, το ςυναίςκθμα που
προκαλεί μεταφζρεται ςτο
προϊόν ι ςτθ μάρκα που διαφθμίηεται.

5ο Θζμα: Μακαίνουμε τθ γλϊςςα των τθλεοπτικϊν διαφθμίςεων
Παρατιρθςθ διαφιμιςθσ, φφλλα εργαςίασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ
Κφρια ηθτιματα που καλφπτονται
Η ‘ανάγνωςθ’ των οπτικοακουςτικϊν ςτοιχείων που υπάρχουν ςε μια τθλεοπτικι
διαφιμιςθ
Επιδιωκόμενα αποτελζςματα τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ
■ Κατανόθςθ τθσ βαςικισ δομισ μιασ τθλεοπτικισ διαφιμιςθσ
■ Εξοικείωςθ με τισ λιψεισ και τισ γωνίεσ λιψθσ τθσ κάμερασ, το ρόλο τθσ επεξεργαςίασ
εικόνασ και τθν ορολογία για όλα αυτά.















Ποια ϊρα τθσ θμζρασ εκτυλίςςεται θ διαφιμιςθ;
Τι χρϊμα μπλουηάκι φοράει ο πρωταγωνιςτισ;
Τι χρϊμα είναι το αυτοκίνθτό του;
Ποιο πρόβλθμα αντιμετωπίηει ο πρωταγωνιςτισ;
Πϊσ κα περιγράφατε τθ μουςικι τθσ ταινίασ;
Ποια είναι θ τελευταία λιψθ ςτθν οποία βλζπουμε τον πρωταγωνιςτι;
Θυμάςτε το ςλόγκαν ςτο τζλοσ τθσ διαφιμιςθσ; Τι ςθμαίνει ςτα ελλθνικά;
Γιατί δεν είναι ςτα ελλθνικά;
Πόςο περίπου διαρκεί θ ταινία ςε λεπτά ι δευτερόλεπτα;
Tι ςυναιςκιματα ςασ προκάλεςε;
Τι ςασ άρεςε και τι δε ςασ άρεςε;
Θα αλλάηατε κάτι;

ΕΙΔΗ ΛΗΨΕΩΝ - ΜΟΝΣΑΖ
Κοντινι λιψθ
Η κάμερα είναι κοντά ςε αυτό που τραβάει.
Ζτςι, δείχνει μια εικόνα μεγάλθ και με
λεπτομζρειεσ.
Παράδειγμα: ζνα πρόςωπο, ζνα παιχνίδι...


Μεςαία λιψθ
Η κάμερα τοποκετείται λίγο πιο μακριά.
Ζτςι, δείχνει μια μεςαία εικόνα.
Παράδειγμα: ζνασ ι δυο άνκρωποι από τθ
μζςθ και πάνω


ΕΙΔΗ ΛΗΨΕΩΝ - ΜΟΝΣΑΖ

Γενικι λιψθ
Η κάμερα τοποκετείται μακριά από τθδράςθ.
Ζτςι, δείχνει μια γενικι εικόνα.
Παράδειγμα: ολόκλθροι άνκρωποι και ό,τι υπάρχει
πίςω τουσ.


ΕΙΔΗ ΛΗΨΕΩΝ - ΜΟΝΣΑΖ
Λιψθ προσ τα κάτω
Η κάμερα τοποκετείται ψθλά.
Ζτςι, μασ δείχνει προσ τα κάτω τθ
δράςθ ι τουσ ανκρϊπουσ.


Λιψθ προσ τα πάνω
Η κάμερα τοποκετείται χαμθλά.
Ζτςι μασ δείχνει προσ τα πάνω τθ
δράςθ ι τουσ ανκρϊπουσ.


6ο Θζμα: Σι βλζπουμε ςτθν τθλεόραςθ
5 βιματα για ςυςχζτιςθ εικόνασ και ιχου–
3 δραςτθριότθτεσ

Κφρια ηθτιματα που καλφπτονται
Λεπτομερζςτερθ μελζτθ των εικόνων και των ιχων
ςτισ τθλεοπτικζσ διαφθμίςεισ
Επιδιωκόμενα αποτελζςματα τθσ μακθςιακισ
διαδικαςίασ
■ Κατανόθςθ του πϊσ οι λζξεισ, οι ιχοι, οι εικόνεσ
και το κείμενο ςυνδυάηονται για να δθμιουργιςουν
νόθμα
■ Μελζτθ για το πϊσ οι διαφθμίςεισ ςτοχεφουν ςε
διαφορετικά κοινά
■ Κατανόθςθ του ότι τα μζςα δθμιουργοφν
ςυγκεκριμζνεσ αναπαραςτάςεισ ανκρϊπων, τόπων,
τρόπων ηωισ κ.λπ.

ΑΚΟΤΣΕ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΣΕ


Ποιουσ ιχουσ μπορείτε να ξεχωρίςετε;



Πϊσ είναι ο ρυκμόσ εναλλαγισ των ιχων;



Ποφ κα μποροφςε να εκτυλίςςεται θ ταινία - διαφιμιςθ;



Τι ςυναιςκιματα ςασ προκαλεί;



Τι άλλουσ ιχουσ μπορείτε να ξεχωρίςετε;



Μπορείτε να μαντζψετε τι διαφθμίηεται;



Μπορείτε να μαντζψετε τι εικόνεσ ενδεχομζνωσ χρθςιμοποιικθκαν;



Από τθ μουςικι και μόνο, ποιουσ ανκρϊπουσ προςπακεί να
προςεγγίςει θ διαφιμιςθ; Για παράδειγμα, ενιλικεσ ι παιδιά; Άνδρεσ ι
γυναίκεσ;

ΔΕΙΣΕ ΣΩΡΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΣΕ


Σασ ξάφνιαςε κάτι ςτθ διαφιμιςθ;



Γιατί δεν ακοφμε λόγο από εκφωνθτι; Τι καταφζρνει να ‘πει’ θ διαφιμιςθ
δίχωσ τθν φπαρξθ λόγου;



Γιατί ακοφμε ιχουσ από μπάςκετ χωρίσ να είμαςτε ςε γιπεδο;



Πόςο ακριβείσ ιταν ςτισ προβλζψεισ ςασ για το νόθμα των διαφορετικϊν
ιχων;

7ο Θζμα: Αντί να βλζπουμε, ασ φτιάξουμε τισ
δικζσ μασ τθλεοπτικζσ διαφθμίςεισ!
4 βιματα

Κφρια ηθτιματα που καλφπτονται
Δθμιουργία μιασ τθλεοπτικισ διαφιμιςθσ πάνω
ςε ςυγκεκριμζνα ηθτοφμενα (ενθμζρωςθ - brief)

Επιδιωκόμενα αποτελζςματα τθσ μακθςιακισ
διαδικαςίασ
■ Γνϊςθ τθσ διαδικαςίασ και τθσ εργαςίασ που
απαιτείται για να γίνει μια διαφιμιςθ
■ Κατανόθςθ ηθτθμάτων ςχετικά με το ςχεδιαςμό
■ Κατανόθςθ του ότι ςυγκεκριμζνεσ διαφθμίςεισ
δθμιουργοφνται για ςυγκεκριμζνα κοινά

8ο Θζμα: Πϊσ φτιάχνεται μια διαφιμιςθ
Ερωτιςεισ – υηιτθςθ-Καταγραφι

Κφρια ηθτιματα που καλφπτονται
Η διαδικαςία δθμιουργίασ μιασ τθλεοπτικισ διαφιμιςθσ

Επιδιωκόμενα αποτελζςματα τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ
■ Κατανόθςθ του ότι θ δθμιουργία μιασ διαφιμιςθσ είναι ζνα ζργο που απαιτεί
προςεκτικό ςχεδιαςμό
■ Κατανόθςθ του ότι θ δθμιουργία μιασ διαφιμιςθσ εμπλζκει πολλοφσ ανκρϊπουσ που
κάνουν διαφορετικζσ δουλειζσ κι ζχουν διαφορετικζσ επαγγελματικζσ ειδικότθτεσ.
Τα παιδιά
• Θα δουν ζνα ντοκιμαντζρ για το πϊσ φτιάχνεται μια διαφιμιςθ
• Θα δουν πϊσ οι θκοποιοί προετοιμάηονται για τουσ ρόλουσ τουσ
• Θα ακοφςουν για τισ ιδζεσ πίςω από τθν εκςτρατεία ‘Καναπζσ’ τθσ μάρκασ Κόννεξ
(“Conn-X”) και τθ δθμιουργία τθσ
• Θα ςυηθτιςουν για τισ τελικζσ διαφθμίςεισ και τθν απιχθςθ που ζχουν ςτο κοινό
τουσ.
















Τι προςπακοφν να εξθγιςουν οι διαφθμίςεισ τθσ μάρκασ “Conn-X”;
Γιατί δεν φαίνεται πουκενά υπολογιςτισ ενϊ το προϊόν
χρθςιμοποιείται μόνο ςε υπολογιςτι;
Τι ρόλο παίηει ο καναπζσ ςτισ διαφθμίςεισ;
Ποιο είναι το ςλόγκαν τθσ διαφιμιςθσ;
Πιςτεφετε ότι είναι αποτελεςματικό; Τι ςθμαίνει;
Τι ικελαν να πετφχουν οι διαφθμιςτζσ;
Τι ιξεραν οι διαφθμιςτζσ για το κοινό ςτο οποίο απευκφνονταν;
Σε ποια κοινά απευκφνεται κυρίωσ θ εκςτρατεία;
Γιατί εμφανίηονται ςτισ ταινίεσ ο Ναπολζων, ο Αρχιμιδθσ, τα
τζρατα και οι ποδοςφαιριςτζσ;
Ο πρωταγωνιςτισ ςυναντά ςτ’ αλικεια όςουσ κάκονται ςτον
καναπζ του; Αν τουσ ςυναντοφςε ςτ’ αλικεια κα τουσ μιλοφςε με
τον ίδιο τρόπο; Τι μασ δείχνει αυτό για τθν εκςτρατεία;
Από όςα είδατε ςτο ντοκιμαντζρ, πιςτεφετε ότι θ νζα εκςτρατεία
πετυχαίνει να δθμιουργιςει μια νζα εικόνα γενικά για τθ γριγορθ
πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο και ειδικότερα για τθ μάρκα “Conn-X”;

9ο Θζμα: Πουλϊντασ διαςθμότθτεσ
7 δραςτθριότθτεσ

Κφρια ηθτιματα που καλφπτονται
Ο οριςμόσ τθσ διαςθμότθτασ και θ χριςθ
διαςθμοτιτων ςτθ διαφιμιςθ
Επιδιωκόμενα
αποτελζςματα
τθσ
μακθςιακισ διαδικαςίασ
■ Κατανόθςθ του ότι θ ζννοια τθσ
διαςθμότθτασ είναι μια κοινωνικι
επινόθςθ
■ Κατανόθςθ του ότι οι διαςθμότθτεσ
δθμιουργοφνται και παραμζνουν ςτθν
επικαιρότθτα χάρθ ςτθ δουλειά μιασ
ομάδασ επαγγελματιϊν
■ Επιχειρθματολογία για τα υπζρ και τα
κατά τθσ χριςθσ διαςθμοτιτων ςτθ
διαφιμιςθ

ΑΝΑΛΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
Ποιον κοιτάηει;
Σι δείχνει θ ζκφραςθ
του προςϊπου του;

Ποιο γνωςτό
πρωταγωνιςτι
ταινιϊν κυμίηει εδϊ
ο Α. Νικοπολίδθσ;

Γιατί φορά παπιγιόν
και μαφρο ςακάκι;
Σι δείχνει με το
χζρι του;
Σι φορά ςτο
χζρι του;
Γιατί υπάρχει θ υπογραφι
του ςτθ διαφιμιςθ;
Γιατί βλζπουμε το ρολόι δίπλα ςτον Α. Νικοπολίδθ αλλά και πάνω ςτο χζρι του;

http://www.slideshare.net/ssuser1d70c3/semiotic-analysis-in-adrvertising-4-ice-cream-brands

10ο Θζμα: Όταν οι διαφθμίςεισ… κάνουν λάκοσ!
3 δραςτθριότθτεσ

Κφρια ηθτιματα που καλφπτονται
Οι κανόνεσ ςτουσ οποίουσ πρζπει να υπακοφουν οι
διαφθμίςεισ
Επιδιωκόμενα αποτελζςματα τθσ μακθςιακισ
διαδικαςίασ
■ Επίγνωςθ των αρχϊν πάνω ςτουσ οποίουσ
βαςίηονται οι κανόνεσ τθσ διαφιμιςθσ
■ Αναγνϊριςθ των περιπτϊςεων παραβίαςθσ
αυτϊν των κανόνων
■ Αναγνϊριςθ τθσ αρχισ ότι θ τθλεοπτικι
διαφιμιςθ πρζπει να διαχωρίηεται ξεκάκαρα από
το υπόλοιπο τθλεοπτικό πρόγραμμα
■ Κατανόθςθ του πϊσ πρζπει να γίνονται οι
καταγγελίεσ όταν παραβιάηονται οι κανόνεσ τθσ
διαφιμιςθσ

11ο Θζμα: Σα προϊόντα ςτισ κινθματογραφικζσ ταινίεσ
3 δραςτθριότθτεσ με αφορμι κζαςθ διαφθμίςεων
Κφρια ηθτιματα που καλφπτονται
Η παρουςία επϊνυμων προϊόντων μζςα ςε κινθματογραφικζσ ταινίεσ ι ςιριαλ από τθν
Ελλάδα και το εξωτερικό
Επιδιωκόμενα αποτελζςματα τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ
■ Κατανόθςθ του ότι οι διαφθμίςεισ δεν είναι πάντα εμφανείσ οφτε βρίςκονται εκεί
που κα περιμζναμε
■ Δεξιότθτεσ αναγνϊριςθσ αυτισ τθσ μορφισ διαφιμιςθσ
■ Επίγνωςθ των μεκόδων που χρθςιμοποιοφνται για τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ αυτισ τθσ
μορφισ διαφιμιςθσ
■ Κατανόθςθ του ότι κάποιοι άνκρωποι κεωροφν λανκαςμζνθ αυτι τθ μορφι
διαφιμιςθσ
12ο Θζμα: Οι διαφωνίεσ γφρω από τθ διαφιμιςθ
2 Debate
Κφρια ηθτιματα που καλφπτονται
Γνϊμεσ και επιφυλάξεισ διαφορετικϊν ανκρϊπων ςχετικά με τθ διαφιμιςθ
Επιδιωκόμενα αποτελζςματα τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ
■ Κατανόθςθ ότι διαφορετικοί άνκρωποι ζχουν διαφορετικζσ απόψεισ για τθ
διαφιμιςθ και ότι θ διαφιμιςθ μπορεί να εγείρει διαφωνίεσ
■ Απόκτθςθ αυτοπεποίκθςθσ κατά τθ διαμόρφωςθ και προβολι προςωπικϊν ιδεϊν και
απόψεων

2. κεφκείτε λφςεισ
Με το διπλανό ςασ, δείτε αν μπορείτε να ςκεφκείτε λφςεισ που κα
κακθςυχάςουν τουσ ακροατζσ ςχετικά με τα προβλιματα τθσ
διαφιμιςθσ «φαςτ φουντ» ςε παιδιά. Για παράδειγμα, κα βοθκοφςε
εάν:
 Απαγορεφονταν όλεσ οι διαφθμίςεισ;
 Απαγορεφονταν όλεσ οι διαφθμίςεισ που απευκφνονται ςε παιδιά;
 Απαγορεφονταν οι διαφθμίςεισ φαγθτϊν και ποτϊν;
 Απαγορευόταν θ εμφάνιςθ διαςθμοτιτων ςε διαφθμίςεισ;
 Εμφανιηόταν μια προειδοποίθςθ τθσ κυβζρνθςθσ για τον κίνδυνο
μερικϊν τροφϊν, όπωσ ιδθ ιςχφει για τα τςιγάρα;

ΕΝΣΤΠΗ ΔΙΑΦΗΜΙΗ: Κάκε ομάδα παιδιϊν βρίςκει, παρουςιάηει (ςε ποιουσ
απευκφνεται, με ποιο ςτόχο, πϊσ το πετυχαίνει) και ςχολιάηει (τι άρεςε/δεν
άρεςε, τι κα άλλαηε) 1-2 ζντυπεσ διαφθμίςεισ)
Θζμα

λόγκαν

Χρϊματα ςχετικά με τθ
κεματικι κατθγορία
Παραγωγόσ μθνφματοσ και
λογότυπο

Εικόνα

Η εταιρία –
αντικείμενο εταιρίασ
ςυνοπτικά

Εταιρίεσ που
εκπροςωπεί –
αντικείμενο εταιρίασ
αναλυτικά

Πλθροφορίεσ ζφρεςθσ

Σο ςιμα

Σο ςλόγκαν

Η εικόνα,
που
παραπζμπει
ςτο προϊόν

Σο προϊόν
ςτο κζντρο

Ποιο είναι το
μινυμα τθσ
εικόνασ;

Σο προϊόν
ςε παραλλαγι

Ποφ κοιτά;
Περιμζνει κάτι;

Η τάξθ ςτθν ολομζλεια ι ςε ομάδεσ ςυγκρίνει, ςυμπεραίνει και βελτιϊνει.

Η τάξθ ςτθν ολομζλεια ι ςε ομάδεσ ςυγκρίνει και ςυμπεραίνει.

Η τάξθ/ομάδα δθμιουργεί τθ δικι τθσ αφίςα πλθροφόρθςθσ, προϊκθςθσ
άποψθσ ι πεικοφσ.
Προϊκθςθ άποψθσ: Ο πόλεμοσ είναι κακόσ. Σε ποιουσ απευκφνεται;
Επιλογι εικόνασ και ςλόγκαν.

.
Πλθροφόρθςθ
Ποιοσ;
Ποφ;
Πότε;
Τι;
Eίςοδοσ
Εικόνα – χρϊματα
Στιςιμο

.
Πεικϊ
Προϊόν
Σε ποιουσ απευκφνεται
Επιλογι τρόπου – τεχνικϊν
Καταγραφι
Σχεδιαςμόσ
Δθμιουργία

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΗ
Ακοφμε ραδιοφωνικζσ διαφθμίςεισ και εξάγουμε ςυμπεράςματα
https://www.youtube.com/results?search_query=%CF%81%CE%B1%C
E%B4%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE
%AE+%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CF
%83%CE%B7






Κοινι και κατανοθτι γλϊςςα με μικρζσ και ςφντομεσ εκφράςεισ.
Χρθςιμοποιεί χρωματιςμοφσ-δραματικά ςτοιχεία τθσ φωνισ –
Το όνομα τθσ μάρκασ αναφζρεται, ςυνικωσ, πάνω από μία φορά.
Τονίηει τα βαςικά ςτοιχεία του προϊόντοσ
Χρθςιμοποιεί ιχουσ και μουςικι

Δθμιουργιςτε ςε ομάδεσ μια ραδιοφωνικι διαφιμιςθ για το ίδιο
προϊόν. Καταγράψτε το κείμενο, επιλζξτε τον/τουσ ομιλθτι/ζσ και τθ
μουςικι ι τουσ ιχουσ. Παρουςιάςτε τισ διαφθμίςεισ: θχογραφιςτε
και ακοφςτε ι γυρίςτε όλοι πλάτθ και ακοφςτε.

Προβλθματιςμοί που ςτοχεφουμε να προκφψουν για τθν ανάπτυξθ
του κριτικοφ γραμματιςμοφ:
 Μιπωσ ο εχκρόσ μου είναι ο μθχανιςμόσ υποβολισ τθσ
διαφιμιςθσ;
 Μιπωσ όλθ αυτι θ μανία εντυπωςιαςμοφ, οι καταιγιςτικοί ρυκμοί
προβολισ μιασ διαφιμιςθσ, απευκφνονται ςτο υποςυνείδθτό μου,
ςτο κυμικό μου, και όχι ςτθ λογικι μου κι ζχουν ςκοπό τον ζλεγχο
του νου μου;
 Μιπωσ θ διαφιμιςθ ζχει ςκοπό να υπακοφςω, όντασ ζνασ
πακθτικόσ δζκτθσ, ςε ό,τι μου προβάλλει;
 Μιπωσ πρζπει να ξεβολευτϊ από τθν θςυχία του τυφλωμζνου,
άβουλου όντοσ, ν’ αντιλθφκϊ τα ψζματα που λζγονται μπροςτά
ςτα μάτια μου και να οδθγθκϊ ςτθν επανάςταςθ τθσ λογικισ, τθσ
κριτικισ ςκζψθσ, τθσ γνϊςθσ;
 Μιπωσ τελικά θ διαφιμιςθ είναι «θ τζχνθ να ςθμαδεφεισ το
κεφάλι και να πετυχαίνεισ το πορτοφόλι;» (Βανσ Πάκαρντ,
αναλυτισ των ΜΜΕ).
http://slideplayer.gr/slide/3092236/

Σασ ευχαριςτώ και ςασ
ςασ εύχομαι κάθε
επιτυχία ςτο έργο ςασ

