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Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού 
(1) Βασίλειος Σχοινάς

Κλάδος/Ειδικότητα (1) ΠΕ06

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού 
(2)

Στράτος Μαρίνος

Κλάδος/Ειδικότητα (2) ΠΕ88

Τίτλος του ομίλου Όμιλος Ραδιοφώνου και Οπτικοακουστικών 
Μέσων

Θεματική/ές που εντάσσεται ο 
όμιλος

Μιντιακός Γραμματισμός
Ραδιόφωνο, Podcasting, Βίντεο και 

Κινηματογράφος στο Σχολείο

Αριθμός ωρών ομίλου ανά 
εβδομάδα 2

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο 
όμιλος

 
                  Β’, Γ’ Γυμνασίου

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα

Οι μαθητές θα γνωρίσουν τα οπτικοακουστικά 
μέσα (ραδιόφωνο, τηλεόραση, 
κινηματογράφος, βίντεο, διαδίκτυο) ως 
φορείς μηνυμάτων και μέσα αφήγησης. Θα 
ασκήσουν την κριτική τους ικανότητα στην 
πρόσληψη του λόγου και της εικόνας καθώς 
και στην αποκωδικοποίηση συμβολισμών , 
αναφορών και πολλαπλών επιπέδων 
ανάγνωσης.

Διδακτική μεθοδολογία  Δυναμική θεώρηση της διδασκαλίας.
 Μαθητοκεντρική διδασκαλία.
 Υποστηρικτικό πλαίσιο διδακτικής 

οργάνωσης που σέβεται τους 
προσωπικούς ρυθμούς μάθησης κάθε 
μαθητή και κλίνει προς τον αναστοχασμό 
και την ανατροφοδότηση.

 Στρατηγικές διδασκαλίας που θα 
σέβονται τις καταστασιακές συνθήκες της 
τάξης 

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής από Οκτώβριο μέχρι 
Μάιο ή Ιούνιο)

 Θεωρητική Εισαγωγή στα Οπτικοακουστικά 
Μέσα και τον Μιντιακό Γραμματισμό  
(Οκτώβριος 2022 – Νοέμβριος 2022).

 Προετοιμασία για την παραγωγή 
ραδιοφωνικών εκπομπών και βίντεο 
(Δεκέμβριος 2022- Φεβρουάριος 2023).    



παρουσίαση (Μάρτιος – Μάιος 2023).

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό)

Θα χρησιμοποιηθεί εκπαιδευτικό υλικό 
οποιασδήποτε μορφής που μπορεί να 
αξιοποιηθεί διδακτικά. Επίσης ραδιοφωνικές 
εκπομπές και κινηματογραφικές ταινίες 
εγκεκριμένες από το ΥΠΑΙΘ.

Τρόπος επιλογής μαθητών Σε περίπτωση που υπάρξει μεγάλη εκδήλωση 
ενδιαφέροντος, θα πραγματοποιηθεί 
κλήρωση.

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών Αρχική, διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση 
μέσω της συμμετοχής τους σε ατομικά και 
ομαδικά projects.

Προτεινόμενο ωρολόγιο 
πρόγραμμα ομίλου (ημέρα/ώρα 
έναρξης/ώρα λήξης)

Κατόπιν συνεννοήσεως με τους 
ενδιαφερόμενους μαθητές.

Τόπος διεξαγωγής ομίλου Δια ζώσης – ΠΓΠΠ (σχολείο).

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες UPFM Ραδιοφωνικός Σταθμός του 
Πανεπιστημίου Πατρών (μέσω του μνημονίου 
συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών)

Συνεργασίες (ιδρύματα, 
οργανισμοί, σχολεία, φορείς, 
πρόσωπα κ.ά.)

 Υ.ΠΑΙ.Θ.
 UPFM Ραδιοφωνικός Σταθμός του 

Πανεπιστημίου Πατρών
 European School Radio
 Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου 

(ΕΑΚ)
 Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Εκπαιδευτικές επισκέψεις Το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί ανάλογα με 
τις συνθήκες λόγω COVID.

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου  Εσωτερική αξιολόγηση 
(ερωτηματολόγιο στους μαθητές)

 Εξωτερική αξιολόγηση μέσω της 
συμμετοχής  των μαθητών σε φεστιβάλ 
και διαγωνισμούς με έργα τους καθώς 
και με την ραδιοφωνική μετάδοση 
εκπομπών τους

Παραδοτέα  Φάκελος υλικού του ομίλου.
 Ραδιοφωνικές εκπομπές 
 Βίντεο


