
FEMSTEAM MYSTERIES: ΣΕΝΑΡΙΟ STEAM

Τίτλος
Δημιουργία καλύτερης αφίσας: Πώς μια επιλογή μάρκετινγκ στο παρελθόν θα μπορούσε να μας επηρεάσει ακόμα και
σήμερα.

Συγγραφείς
Oliver Mannay, βασισμένο σε μια ιδέα της Κατερίνας Κεκκουρή.

Περίληψη
Στο ξεκίνημα της εποχής των μικροϋπολογιστών, όπου η κατοχή ενός οικιακού υπολογιστή έγινε προσιτή και

πρακτική για πρώτη φορά, πολλές από τις προσπάθειες μάρκετινγκ προς τα παιδιά είχαν στόχο τους τα αγόρια ως

αγοραστικό κοινό. Ως αποτέλεσμα, ενώ οι διαφημίσεις για τα κορίτσια επικεντρώνονταν κυρίως στη μόδα, την

ομορφιά και το νοικοκυριό, πολλές από τις διαφημίσεις αυτής της τεχνολογικής επανάστασης επικεντρώθηκαν στα

αγόρια. Μια συχνά επαναλαμβανόμενη δήλωση, η οποία είναι μόνο εν μέρει θεμελιωμένη στην πραγματικότητα, είναι

η εξής: «Πώλησαν τους υπολογιστές στα αγόρια και τον φούρνο για εύκολα ψησίματα στα κορίτσια». Αυτό το σενάριο

στοχεύει να εξετάσει την επίδραση αυτής της επιλογής μάρκετινγκ (η οποία, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν ορισμένοι,

δεν επικεντρώθηκε εξ ολοκλήρου στα αγόρια), και τις αγοραστικές αποφάσεις των γονέων, με σκοπό την κατανόηση

του αντικτύπου της τότε και σήμερα, και την προσπάθεια για να γίνει μια καλύτερη διαφημιστική εκστρατεία που θα

απευθύνεται και θα ελκύσει νέους ανεξαρτήτου φύλου.

Θέματα
● Πληροφορική: Λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία των υπολογιστών, συγκεκριμένα στα τέλη της δεκαετίας

του 1970 έως τη δεκαετία του 1980, εξετάζοντας τι θα μπορούσε να γίνει με έναν υπολογιστή που δε θα

μπορούσε να είχε γίνει προηγουμένως, και έρευνα αφισών της εποχής εκείνης.

● Αγγλικά: Χρήση κειμενογράφων (χρήση πειστικής γλώσσας) για τη σύνταξη κειμένου για μια πειστική

διαφήμιση.

● Τέχνη: Δημιουργία ‘καλύτερης αφίσας’ και προσπάθεια δημιουργίας σχεδίων που να είναι πιστά στο στυλ

της εποχής, αλλά με μια πλήρως περιεκτική προσέγγιση.

● Χρήση υπολογιστή: Ολοκληρώστε τη διαφήμιση χρησιμοποιώντας λογισμικό στον υπολογιστή για

εκδοτικό υλικό.

Πραγματικές ερωτήσεις
Οι πραγματικές ερωτήσεις με τις οποίες θα ασχοληθούν οι μαθητές είναι:

- Τι πιστεύετε πως θα σκεφτόσασταν για τους υπολογιστές όταν πρωτοκυκλοφόρησαν;

Θα ήσασταν ενθουσιασμένοι ή αδιάφοροι;
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- Γιατί πιστεύετε ότι οι γονείς αγόραζαν οικιακούς υπολογιστές για τους γιους τους πιο

συχνά από ό,τι για τις κόρες τους;

- Πώς αλλάζει η διαφήμιση την οπτική μας για ένα προϊόν;

- Πιστεύετε πως είναι δυνατό να πουλήσετε το ίδιο προϊόν σε δύο εντελώς διαφορετικές

ομάδες ανθρώπων, απλά αλλάζοντας τη διαφήμιση;

Στόχοι του σεναρίου
Το σενάριο στοχεύει στο:

● Να ξεκινήσει ένας διάλογος σχετικά με τις επιπτώσεις της διαφήμισης στους ανθρώπους, είτε είναι νέοι είτε

γονείς.

● Να κατανοήσουν την επαναστατική φύση της εποχής των οικιακών μικροϋπολογιστών, και πώς αυτή

ξεκίνησε μια ολόκληρη βιομηχανία.

● Να εξετάσει τον αντίκτυπο τού να είναι κανείς μέρος μιας βιομηχανίας τη στιγμή που αυτή γεννιέται, σε

αντίθεση με το να είναι ξένος ή απλά καταναλωτής των προϊόντων της.

● Να ενισχύσει την επίγνωση του τρόπου με τον οποίο οι διαφημιστές χρησιμοποιούν πειστικό γράψιμο για να

προσελκύσουν μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, και πώς οι επιχειρήσεις αξιοποιούν αυτή τη δύναμη

για να επιτύχουν τους στόχους τους.

● Να προωθηθεί η εξέταση του τρόπου με τον οποίο τα προϊόντα μπορούν να διατεθούν στην αγορά σε

ευρύτερες ομάδες αντί να στοχεύουν σε ένα φύλο.

● Να προσφέρει μια πρακτική ευκαιρία για να μπουν σε εφαρμογή αυτές οι νέες δεξιότητες και ιδέες,

δημιουργώντας μια «καλύτερη» διαφήμιση που θα μπορούσε να είχε συμπεριλάβει τα κορίτσια πληρέστερα

στην επανάσταση των οικιακών υπολογιστών.

Σύνδεση με τη σταδιοδρομία STEAM
Οι τέχνες εμφανίζονται έντονα σε αυτό το έργο, προσφέροντας στους μαθητές ευκαιρίες να δοκιμάσουν το γραφικό

σχέδιο και την κειμενογράφηση, συχνά για πρώτη φορά. Οι Υπολογιστές και η Ιστορία των Ηλεκτρονικών

Υπολογιστών συνδέονται με τη σταδιοδρομία στην Πληροφορική και το πλαίσιο του έργου, με εστίαση σε

αυτοδίδακτους προγραμματιστές που γίνονται επιχειρηματικοί δημιουργοί παιχνιδιών, αποδεικνύει πως ένα

ενδιαφερόμενο άτομο μπορεί να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες κωδικοποίησης με κάτι περισσότερο από έναν

βασικό υπολογιστή και λίγο κίνητρο.

Ηλικίες μαθητών
13–14 χρονών

Χρόνος
Χρόνος προετοιμασίας: 1 ώρα (συναντήσεις για να συζητηθεί ο στόχος και το
περιεχόμενο του έργου για να διασφαλιστεί ότι θα εκτελεστεί με συνέπεια σε σχέση με
τον σκοπό και το μήνυμά του σε όλα τα θέματα)

Χρόνος Διδασκαλίας & αξιολόγησης:

● Ιστορία του Υπολογιστή: 45 λεπτά
● Τέχνη: 45 λεπτά
● Αγγλικά (πειστικό γράψιμο): 45 λεπτά
● Τέχνη (γραφιστικά): 45 λεπτά
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● Υπολογιστές (Desktop Publishing): 45 λεπτά

Πηγές για Διδασκαλία (Υλικά & Τεχνολογικά Εργαλεία)
Υλικά:

Υλικά τέχνης για σχεδίαση διαφημιστικών σχεδίων.

Βασικά υλικά γραφής για κειμενογράφηση.

Διαδικτυακά εργαλεία:

Παιχνίδι FemSTEAM Mysteries.

Πρόσβαση σε εργασίες μαθήματος για Υπολογιστές.

Πρόσβαση στο διαδίκτυο για αναζήτηση εικόνων προϊόντων και δειγμάτων διαφημίσεων.

Λογισμικό για πρόγραμμα εκδόσεων (Desktop Publishing software).

Δεξιότητες 21ου αιώνα
Αυτό το εκπαιδευτικό σενάριο θα ενισχύσει στους μαθητές τις ακόλουθες δεξιότητες, που

ορίζονται ως δεξιότητες του 21ου αιώνα:

● Συλλογική εργασία στην έρευνα και τον σχεδιασμό διαφημίσεων σε ζευγάρια ή μικρές

ομάδες.

● Ψηφιακή ικανότητα μέσω χρήσης λογισμικού εκδόσεων, επεξεργασίας εικόνων (π.χ.

αφαίρεση φόντου, χειρισμός «πυροδότησης» σε εικόνες κ.λπ.) και αποτελεσματικής

έρευνας στο διαδίκτυο.

● Εμπλοκή των δημιουργικών δεξιοτήτων μέσω της κειμενογράφησης και του

γραφιστικού σχεδιασμού.

● Η δια βίου μάθηση και η αυτοδυναμία θα προωθηθούν μέσω των παραδειγμάτων

γυναικείων μοντέλων κωδικοποίησης που ήταν αυτοδίδακτες.

● Η κριτική σκέψη θα χρησιμοποιηθεί μέσω της εξέτασης των διαφημίσεων για να

προσδιοριστεί πόσο καλά διαφήμισαν το προϊόν στο στοχευμένο αγοραστικό κοινό, και

ποιο θα έπρεπε να ήταν αυτό το αγοραστικό κοινό.

● H γνώση των μέσων επικοινωνίας θα βελτιωθεί μέσω της ανάλυσης των διαφημίσεων

της εποχής και της προσπάθειας αναπαραγωγής του στυλ και του τόνου αυτών, ενώ το

συνολικό μήνυμα θα γίνει πιο περιεκτικό.

Προσεγγίσεις διδασκαλίας και στρατηγικές/θεωρίες μάθησης
Εκπαιδευτικό σενάριο

● Η παρουσίαση της σωστής ιστορικής προοπτικής στους μαθητές είναι ζωτικής

σημασίας για τη σωστή κατανόηση του σεναρίου και των στόχων του.

● Ομαδική συζήτηση σε μικρές ομάδες, ειδικά γύρω από την κουλτούρα που υπήρχε

εκείνη την εποχή, και για το πόσο η ίδια κουλτούρα υπάρχει σήμερα.
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● Συζήτηση προσχεδιασμού για τεχνικές γραφιστικής, όπως ροή και ρυθμός, στυλ

σύνθεσης, χρήση κενού χώρου, φόντο, κλπ.

● Πειστικό γράψιμο για τη δημιουργία φιλοδοξίας και αντίγραφο που περιλαμβάνει και τα

δύο φύλα για την τελική διαφήμιση.

● Η παρουσίαση κωδικοποίησης των ρόλων-προτύπων στους μαθητές από την πρώιμη

εποχή των οικιακών υπολογιστών, και ειδικά τα γυναικεία πρότυπα, αναμένεται να

βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν πως αυτή η επανάσταση δε χρειαζόταν να

αποκλείσει κανέναν, και ότι η φύλαξη των πυλών τελικά θα έβλαπτε τους πάντες, με τον

ένα ή τον άλλο τρόπο.

Δραστηριότητα Διαδικασία Χρόνος
1οΜάθημα: Περαιτέρω πρότυπα

Χρήση
υπολογιστή

ΕΡΓΑΣΙΑ: Οι μαθητές παίζουν το παιχνίδι FemSTEAM
Mysteries, προσπαθώντας να αποκαλύψουν την
ταυτότητα των προτύπων στο εικονικό περιβάλλον.

45’

2οΜάθημα: Η επανάσταση του οικιακού υπολογιστή
Χρήση
υπολογιστή

Παρουσίαση για την επανάσταση των οικιακών
υπολογιστών και πώς ξεκίνησε μια ολόκληρη βιομηχανία
από υπνοδωμάτια και γκαράζ σε σπίτια σε όλο τον
κόσμο.

ΕΡΓΑΣΙΑ: Αξιολογήστε μια σειρά από αφίσες για να
εξακριβώσετε την αγορά και το κοινό που στοχεύουν, και
εάν περιλαμβάνουν και τα δύο φύλα.

Παρουσίαση για γυναίκες σχεδιαστές παιχνιδιών
υπολογιστή (ως πρότυπα), ακολουθούμενη από τον
τρόπο με τον οποίο οι γονείς πήραν τις αγοραστικές τους
αποφάσεις και τα ενδιαφέροντα που φαίνεται να έχουν
απασχολήσει αγόρια και κορίτσια, αυτά τα ζωτικά χρόνια,

μαζί με κυβερνητικές πρωτοβουλίες και τα πραγματικά
αποτελέσματα για αγόρια και κορίτσια στη δεκαετία του
'80.

15’

15’

10’

Συζήτηση και
προετοιμασία για
το επόμενο
μάθημα

Σκεφτείτε πώς οι διαφημίσεις που αξιολογήσατε θα
μπορούσαν να έχουν επιφέρει μερικά από τα
αποτελέσματα που ακούσατε στη δεύτερη παρουσίαση.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ: Κατεβάστε και παίξτε το παιχνίδι
FemSTEAM Mysteries στον υπολογιστή σας στο σπίτι.
Προσπαθήστε να ανακαλύψετε ένα κυπριακό πρότυπο
STEAM.

5’

3οΜάθημα: Κατανόηση του ρόλου του γραφιστικού σχεδίου στη διαφήμιση
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Δραστηριότητα Διαδικασία Χρόνος
Τέχνη
(Γραφιστικό
σχέδιο)

Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνικές
γραφιστικού σχεδιασμού για να παρουσιάσουμε μια
σύνθετη ιδέα με έναν ενδιαφέροντα και ελκυστικό τρόπο
μέσω μιας μονοσέλιδης διαφήμισης;

Πώς χρησιμοποιούνται σχεδιαστικά στοιχεία για τη
δημιουργία διαφημίσεων;

ΕΡΓΑΣΙΑ: Αρχίστε να δουλεύετε πάνω σε ένα βασικό
σχέδιο για τη διάταξη της διαφήμισής σας.

20’

25’

Συζήτηση και
προετοιμασία για
το επόμενο
μάθημα

Ερευνήστε μερικές διαφημίσεις οικιακών υπολογιστών της δεκαετίας
του 1980. Βρείτε μία ή δύο που θα χρησιμοποιήσετε ως έμπνευση για
τη διαφήμισή σας.

4οΜάθημα: Πειστικό γράψιμο στη διαφήμιση
Αγγλικά
(Πειστικό
γράψιμο)

Οι κειμενογράφοι χρησιμοποιούν πειστική γλώσσα για να
δημιουργήσουν μια ανάγκη στο κοινό τους. Οι άνθρωποι
που μπορεί να μη θέλουν ένα προϊόν, μπορούν να
οδηγηθούν στο να νιώθουν πως πρέπει να το έχουν,
μέσω των διαφημίσεων. Τι τρόπους μπορείτε να
σκεφτείτε που έχετε δει κι εσείς οι ίδιοι;

ΕΡΓΑΣΙΑ: Οι μαθητές εργάζονται για τη δημιουργία του
αντιγράφου για τις διαφημίσεις τους. Τι χρειάζεται να
αναφέρουν; Σε ποιον προσπαθούν να απευθυνθούν;
Ποιο θα είναι το μήνυμά τους;

Συζήτηση στην τάξη για τα κείμενα των διαφημίσεων που
έχουν ετοιμαστεί.

20’

20’

5’

Συζήτηση και
προετοιμασία για
το επόμενο
μάθημα

Συμπληρώστε ή/και βελτιώστε το διαφημιστικό σας κείμενο όπως
απαιτείται, ώστε να είναι έτοιμο να προστεθεί στο τελικό προϊόν σας.

5οΜάθημα: Ετοιμάζοντας ένα προσχέδιο για μία διαφήμιση
Τέχνη
(Δημιουργία
προσχεδίου για
μία ολοσέλιδη
διαφήμιση)

ΕΡΓΑΣΙΑ: Εργαζόμενοι μόνοι ή σε μικρές ομάδες (όχι
περισσότεροι από τρεις μαθητές), δημιουργήστε ένα
πλήρες σχέδιο της διαφήμισης που θα δημιουργηθεί.
Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει χρώματα, ιδέες για
φωτογραφίες (τις εικόνες μπορείτε να τις βρείτε από το
σπίτι ώστε να είναι έτοιμες για το τελευταίο μάθημα) και
διάταξη στη σελίδα.

45’

Συζήτηση και
προετοιμασία για
το επόμενο
μάθημα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ: Βρείτε τις κατάλληλες εικόνες για τη διαφήμισή
σας. Δε χρειάζεται να είναι ακριβείς ως προς την περίοδο (δηλαδή δε
χρειάζεται να έχουν ληφθεί στη δεκαετία του 1980 ή να ταιριάζουν με το
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Δραστηριότητα Διαδικασία Χρόνος
στυλ και την τεχνολογία εκείνης της περιόδου), αλλά θα πρέπει να
ταιριάζουν με το μήνυμα της διαφήμισής σας.

6οΜάθημα: Δημιουργία της διαφήμισης
Χρήση
υπολογιστή
(Desktop
Publishing)

ΕΡΓΑΣΙΑ: Δουλεύοντας μόνοι, είτε με τα δικά σας
στοιχεία είτε με τα στοιχεία της ομάδας σας,

δημιουργήστε τη διαφήμισή σας χρησιμοποιώντας το
λογισμικό των εκδόσεων (Desktop Publishing).

Αναρτήστε μερικές διαφημίσεις στον πίνακα. Συζητήστε
το μήνυμά τους και το κοινό που στοχεύουν. Είναι αυτές
οι διαφημίσεις πιο περιεκτικές από αυτές της εποχής;

Είναι η κουλτούρα μας πιο περιεκτική τώρα, και τα πεδία
STEAM είναι πιο διαθέσιμα στους μαθητές σήμερα από
ό,τι ήταν τότε;

35’

10’

Αξιολόγηση
Ποιότητα των διαφημίσεων που παράγονται, ιδίως όσον αφορά το πόσο καλά έχουν σχεδιαστεί
για να απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό με ένα ουδέτερο μήνυμα ως προς το φύλο.

Αρχική αξιολόγηση
Επίδειξη της κατανόησης των μαθητών με τις αρχικές εργασίες Υπολογιστών, δηλαδή πόσο
καλά μπορούν να αναγνωρίσουν και να αναλύσουν τα μηνύματα και τα στοχευμένα κοινά που
παρουσιάζονταν στις διαφημίσεις της εποχής.

Διαμορφωτική αξιολόγηση
● Αξιολόγηση χρήσης τεχνικών γραφιστικής που διδάχθηκαν για τη διάταξη και τον

σχεδιασμό της διαφήμισης.

● Αξιολόγηση από τους συμμαθητές και τον δάσκαλο της πειστικής γλώσσας στο έργο
του κειμενογράφου.

● Άτυπη αξιολόγηση της κατανόησης των μαθητών για το πώς η πρόσβαση σε μια
δεδομένη τεχνολογία μπορεί να ωφελήσει ή να εμποδίσει μια ομάδα.

Τελική αξιολόγηση
Αξιολόγηση της ανάπτυξης των πεποιθήσεων ανάμεσα στους μαθητές

● Ποιες είναι οι σκέψεις σας για τους τρόπους με τους οποίους οι οικιακοί υπολογιστές

διαφημίζονταν σε αγόρια, κορίτσια και γονείς τις δεκαετίες του 1970 και του 1980;

● Αν μπορούσατε να πάτε πίσω σ’ εκείνη την εποχή και να πείτε στις οικογένειες και στους

διαφημιστές τρία πράγματα, ποια θα ήταν αυτά;

● Τι έχετε μάθει και που μπορείτε να εφαρμόσετε στη δική σας ζωή για να σας βοηθήσει

να μην αποκλείσετε μια πιθανή καριέρα από τη λίστα επιλογών σας χωρίς λόγο;
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Ανατροφοδότηση μαθητών
Οι μαθητές αναμένεται να παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με τον τρόπο λήψης και εφαρμογής των
μαθημάτων.

Ενώ οι μαθητές απολάμβαναν μερικές από τις εργασίες του μαθήματος, λιγότεροι από
τους μισούς μαθητές δήλωσαν ότι κατανοούσαν πλήρως το νόημα του έργου.

Κατανόησαν τη συνεισφορά των προτύπων που παρουσιάστηκαν και μπόρεσαν να
ασχοληθούν με τα διαδραματιζόμενα ζητήματα (τον αντίκτυπο του ότι οι γονείς είναι απίθανο
να αγοράσουν έναν οικιακό υπολογιστή στην κόρη τους σε αντίθεση με τους γιους τους).

Το έργο απλώθηκε σε πάρα πολύ χρόνο για να μπορέσουν να συνθέσουν ένα συνεκτικό
μήνυμα στο μυαλό τους.

Ανατροφοδότηση του δασκάλου
Οι δάσκαλοι αναμένεται να παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με τον τρόπο λήψης και εφαρμογής των
μαθημάτων.

- Οι μαθητές επέδειξαν κατάλληλο βαθμό πολυπλοκότητας στα επιχειρήματα και τις
παρατηρήσεις τους ενώ ανέλυσαν κριτικά τα παραδείγματα διαφημίσεων. Για
παράδειγμα, σχολίασαν μερικά από τα πιο διακριτικά μηνύματα στις διαφημίσεις (π.χ.
«Το αγόρι παίζει στον υπολογιστή και το κορίτσι απλώς παρακολουθεί».)

- Τα μαθήματα αγγλικών κύλησαν ομαλά και η εργασία εντάχθηκε καλά στο γενικό
πρόγραμμα σπουδών. Το συνολικό πρόγραμμα διδασκαλίας του τετραμήνου δεν
επηρεάστηκε αρνητικά.

- Το κομμάτι της Τέχνης αποδείχτηκε δύσκολο να εκτελεστεί επαρκώς. Οι μαθητές δεν
κατάλαβαν πλήρως τι τους ζητήθηκε να κάνουν και γιατί. Οι δυσκολίες προγραμματισμού
(τα μαθήματα Τέχνης διήρκεσαν έως και δύο εβδομάδες μετά την παρουσίαση του
αρχικού σεναρίου) μπορεί να συνέβαλαν σε αυτό. Πολλοί σπουδαστές παρήγαγαν σχέδια
κάτω του επιπέδου.

- Σε συνέχεια των δυσκολιών στην Τέχνη, τα μαθήματα Πληροφορικής, όπου το τελικό
προϊόν δημιουργήθηκε στον υπολογιστή, επίσης αποδείχθηκαν πιο περίπλοκα από ό,τι
είχε αρχικά προβλεφθεί, με κάπως απογοητευτικά αποτελέσματα όσον αφορά το τελικό
προϊόν.

- Αυτό το έργο πιθανότατα θα λειτουργούσε καλύτερα αν είχε αφιερωθεί περισσότερος
χρόνος στις δημιουργικές εργασίες και αν μπορούσε να εκτελεστεί σε περίοδο κατά την
οποία όλα τα μαθήματα θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αποτελεσματικά και χωρίς
μεγάλα κενά μεταξύ τους.

Σε συνέχεια των δυσκολιών στην Τέχνη, τα
μαθήματα Πληροφορικής, όπου το τελικό
προϊόν δημιουργήθηκε στον υπολογιστή,
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επίσης αποδείχθηκαν πιο περίπλοκα από
ό,τι είχε αρχικά προβλεφθείΠαραρτήματα
Αξιολογώντας μία σειρά από διαφημίσεις
Δείτε προσεκτικά καθεμία από αυτές τις διαφημίσεις για οικιακούς υπολογιστές από τη δεκαετία
του 1980. Για κάθε διαφήμιση, περιγράψτε σε ποιους πιστεύετε πως απευθύνεται η αγγελία
(αγόρια, κορίτσια ή γονείς), αν πιστεύετε ότι μπορεί να οδηγήσει τους γονείς να αγοράσουν έναν
υπολογιστή για τον γιο τους, την κόρη τους ή και τους δύο, και πόσο περιεκτική πιστεύετε πως
είναι η διαφήμιση (πόσο καλά εξυπηρετεί αγόρια ΚΑΙ κορίτσια). Για κάθε σας απάντηση,
εξηγήστε εν συντομία γιατί.

Σε ποιον πιστεύετε πως απευθύνεται αυτή η
διαφήμιση;

Τι σας κάνει να το πιστεύετε αυτό;

Πιστεύετε πως αυτή η διαφήμιση θα κάνει
τους γονείς να αγοράσουν έναν υπολογιστή
για τον γιο τους, την κόρη τους ή και τους
δύο;

Γιατί;

Βαθμολογείστε τη διαφήμιση από το 1 μέχρι
το 10 για το πόσο περιεκτική πιστεύετε ότι
είναι (δώστε 10 βαθμούς αν πιστεύετε πως
εξυπηρετεί τα αγόρια και τα κορίτσια, ή 1 εάν

Τι σας έκανε να δώσετε αυτόν τον βαθμό;
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πιστεύετε πως αφήνει εντελώς έξω τους μεν
ή τους δε).

Σε ποιον πιστεύετε πως απευθύνεται αυτή η
διαφήμιση;

Τι σας κάνει να το πιστεύετε αυτό;

Πιστεύετε πως αυτή η διαφήμιση θα κάνει
τους γονείς να αγοράσουν έναν υπολογιστή
για τον γιο τους, την κόρη τους ή και τους
δύο;

Γιατί;

Βαθμολογείστε τη διαφήμιση από το 1 μέχρι
το 10 για το πόσο περιεκτική πιστεύετε ότι
είναι (δώστε 10 βαθμούς αν πιστεύετε πως

Τι σας έκανε να δώσετε αυτόν τον βαθμό;

9



FEMSTEAM MYSTERIES STEAM SCENARIO TEMPLATE

εξυπηρετεί τα αγόρια και τα κορίτσια, ή 1 εάν
πιστεύετε πως αφήνει εντελώς έξω τους μεν
ή τους δε).

Σε ποιον πιστεύετε πως απευθύνεται αυτή η
διαφήμιση;

Τι σας κάνει να το πιστεύετε αυτό;

Πιστεύετε πως αυτή η διαφήμιση θα κάνει
τους γονείς να αγοράσουν έναν υπολογιστή
για τον γιο τους, την κόρη τους ή και τους
δύο;

Γιατί;
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Βαθμολογείστε τη διαφήμιση από το 1 μέχρι
το 10 για το πόσο περιεκτική πιστεύετε ότι
είναι (δώστε 10 βαθμούς αν πιστεύετε πως
εξυπηρετεί τα αγόρια και τα κορίτσια, ή 1 εάν
πιστεύετε πως αφήνει εντελώς έξω τους μεν
ή τους δε).

Τι σας έκανε να δώσετε αυτόν τον βαθμό;

Σε ποιον πιστεύετε πως απευθύνεται αυτή η
διαφήμιση;

Τι σας κάνει να το πιστεύετε αυτό;

Πιστεύετε πως αυτή η διαφήμιση θα κάνει
τους γονείς να αγοράσουν έναν υπολογιστή
για τον γιο τους, την κόρη τους ή και τους
δύο;

Γιατί;
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Βαθμολογείστε τη διαφήμιση από το 1 μέχρι
το 10 για το πόσο περιεκτική πιστεύετε ότι
είναι (δώστε 10 βαθμούς αν πιστεύετε πως
εξυπηρετεί τα αγόρια και τα κορίτσια, ή 1 εάν
πιστεύετε πως αφήνει εντελώς έξω τους μεν
ή τους δε).

Τι σας έκανε να δώσετε αυτόν τον βαθμό;

12


