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Τι είναι η Παιδεία στα Μέσα;
 Αποτελεί προϊόν πολυεπιστημονικής προσέγγισης από πολλαπλά πεδία έρευνας (βλ.

επικοινωνία, παιδαγωγική, ψυχολογία, ΤΠΕ, κοινωνιολογία)
 2005: ξανά στην Ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα, για τον ορισμό και το περιεχόμενο. → ΕU

Media Literacy Expert Group → Ευρωπαϊκή «Σύσταση για την Παιδεία στα Μέσα
στο
Ψηφιακό
Περιβάλλον»,
(Ε2009:
6464).
Ελλάδα:
IOM
http://ec.europa.eu/culture/media/media-content/mediliteracy/c_2009_6464_el_1.pdf

 Παιδεία στα Μέσα:
α) ικανότητα πρόσβασης & χρήσης των μέσων
β) κατανόησης και κριτικής αξιολόγησης των διαφόρων πτυχών των μέσων, των μηνυμάτων και
των περιεχομένων τους, αλλά και των ίδιων των μηχανισμών των ΜΜΕ per se
γ) δυνατότητα έκφρασης, επικοινωνίας και δημιουργίας περιεχομένου σε διάφορες
πλατφόρμες των μέσων

Τι είναι η Παιδεία στα Μέσα;
Παιδεία στα Μέσα
▼

▼

▼

τεχνικές δεξιότητες

γνωστικές δεξιότητες

κοινωνικές, επικοινωνιακές
δεξιότητες

learning to do

learning to know

learning to be & behave

Αφορά όλα τα μέσα ενημέρωσης, σε μαζικό και ατομικό επίπεδο
 Τηλεόραση
 Κινηματογράφος
 Ραδιόφωνο
 Τύπος, περιοδικά
 Φωτογραφίες

 Εικονική πραγματικότητα
 Διαδίκτυο
 Ψηφιακές εφαρμογές
 Βιντεοπαιχνίδια
 ο/α έκφραση

3: Επικοινωνιακές, κοινωνικές δεξιότητες
Εν καιρώ κρίσης: άτακτη κατασκευή κοινωνικών και πολιτικών ταυτοτήτων, και αμετροέπεια
στα ΜΜΕ, τα οποία εκμεταλλεύονται καταστάσεις προκειμένου να επιβάλλουν τις δικές τους νόρμες και
εγγυήσεις.
Στον αντίποδα αυτού, υπάρχει πληθώρα εναλλακτικών μέσων έκφρασης και πληροφόρησης,
όπως τα κοινωνικά δίκτυα, τα ιστολόγια, εφημερίδες των πολιτών, μέσα από τα οποία δημοσιογράφοι και
οι πολίτες προσπαθούν να δώσουν μια εναλλακτική, πιο ψύχραιμη εκδοχή των γεγονότων.

▼
Υπερ-πληροφόρηση: εκφράζει την αδυναμία του χρήστη να ανταπεξέλθει στον
τεράστιο όγκο των πληροφοριών
Παιδεία στα Μέσα: επαναπροσδιορίζει τον τρόπο θέασης & κατανάλωσης των ειδήσεων
 Aποτελεί δυνητικό παράγοντα άσκησης κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής επιρροής στην αγορά
των ΜΜΕ, μέσω της αλληλεπίδρασης που αποκτά ο πολίτης.
Κοινωνικός καταλύτης: διαμορφώνει τον τρόπο που επικοινωνούμε, αντιδρούμε στην κοινωνία των πολιτών,
μετατρέποντας μας σε δυναμικούς και ισότιμους συνομιλητές.

 Δημιουργική αμφισβήτηση, επαναξιολόγηση status quo, ορθολογική
ειδησεογραφικής ατζέντας, προς μια αντικειμενική θεώρηση της πραγματικότητας.

ανάγνωση

της

Προτάσεις Πολιτικής ΕΛΙΑΜΕΠ
 ΠΡΟΤΑΣΗ 9: Ενίσχυση της δεοντολογίας των δημοσιογράφων & προώθηση

αρχών δημοσιογραφικής δεοντολογίας
 Η αγορά και βιομηχανία των ΜΜΕ δεν μπορεί να αγνοεί τις ανάγκες της

κοινωνίας για την ΠσΜ, είτε πρόκειται για παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς ή
σκεπτόμενους πολίτες, εν γένει.
 Ευρωπαϊκή Σύσταση (2009/6464) → αναγκαία η λήψη δράσεων συρρίθμισης

και αυτορύθμισης για τη προώθηση δράσεων για την ΠσΜ.
 Η ΠσΜ έχει ρόλο και εφαρμογή και στους επαγγελματίες των ΜΜΕ και

τους δημοσιογράφους, αφού τους υπενθυμίζει τις υποχρέωσεις και ευθύνες τους
απέναντι στην ενημέρωση της κοινής γνώμης.
 Αναγκαία η λήψη μέτρων εκσυγχρονισμού για την Παιδεία στα Μέσα...

Δεοντολογία & Παιδεία στα Μέσα


Προώθηση της αυτορρύθμισης: Καλύτερη γνώση και εφαρμογή των κωδίκων δημοσιογραφικής
δεοντολογίας και ηθικής, στο νέο τεχνολογικό και επικοινωνιακό πλαίσιο.



Διαρκής έρευνα και αξιολόγηση των εργαλείων καταννόησης των ΜΜΕ και του
πολυδιάστατου ρόλου τους.



Στενότερη συνεργασία με τον πολίτη για την επίλυση προβλημάτων σχετικών με την ΠσΜ.



Στενή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για την προβολή και προώθηση δράσεων για
την ΠσΜ και υιοθέτηση μιας παιδαγωγικής φιλοσοφίας. Νέες θεματικές ενότητες στα νέα και
παραδοσιακά μέσα, (εκπαιδευτική τεχνολογία, πχ. serious games…).



Ενίσχυση των κωδίκων δεοντολογίας και ηθικής με περισσότερες ενεργητικές και
παθητικές δεσμεύσεις από πλευράς των δημοσιογράφων και των ΜΜΕ, υπέρ της παιδείας και
προστασίας των ανηλίκων από την έκθεση, χρήση & κατάχρηση των μέσων. Καθοριστικός ο ρόλος α)
της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στο επίπεδο της ενεργητικής προστασίας: ενίσχυση της παιδευτικής
της διάστασης και β) του ΕΣΡ στο επίπεδο της παθητικής προστασίας



Ανάδειξη της τοπικότητας των δράσεων για την ΠσΜ (πχ. Cine-μαθήματα Κρήτη, Δίκτυο
Αγωγής Τηλεόρασης Σέρρες, Καρπός, Φεστιβάλ Ολυμπίας για τον Παιδικό Κιν/φο...)



Δια βίου μάθηση των επαγγελματιών των ΜΜΕ: εκπαιδευτικούς οδηγούς, εγχειρίδια για την
ΠσΜ, γλωσσάρια για το περιεχόμενο και τις κατηγορίες για την ΠσΜ, ο/α υλικό, κ.ο.κ.

Πρόταση 1: Διασφάλιση σταθερότητας θεσμικών φορέων ΜΜΕ
Πρόταση 10: Ενίσχυση των δράσεων για την Παιδεία στα Μέσα


Η δημιουργία ενός θεσμικού φορέα για την ΠσΜ αποτελεί προαπαιτούμενο σε
περίοδο κρίσης. → Χάραξη σταθερής πολιτικής σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο,
βιωσιμότητα, πρόοδο και μακροχρόνια παρουσία δράσεων με εμφανή αποτελέσματα στην
κοινή γνώμη.



Στις 31.12.2011 το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων ΙΟΜ, ερευνητικός φορέας
και think tank για τα οπτικοακουστικά μέσα, καταργήθηκε και οι αρμοδιότητες και
λειτουργίες του μεταφέρθηκαν στην ΕΡΤ ΑΕ: «η ΕΡΤ μπορεί να υλοποιήσει τους στόχους του
αποτελεσματικότερα»... (ΚΥΑ 23048/11, ΦΕΚ Β’ 2788).



Κατάργηση του ΙΟΜ: επίσημα ορισμένος φορέας για την ανάπτυξη πολιτικής και δράσεων
για την ΠσΜ βάσει του ΠΔ (άρθρο 15, παρ.1, Ν 3444/2006), → κενό στο χώρο της εθνικής
εκπροσώπησης της ΠσΜ στην Ελλάδα & Ευρώπη, απουσία της χώρας μας από τα διεθνή
δρώμενα.



Tροχοπέδη στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής αλλά και εκπαιδευτικών δράσεων
για την ΠσΜ, για μια ευρεία γκάμα κοινωνικών ομάδων (παιδιά, εκπαιδευτικοί, γονείς,
επαγγελματίες ΜΜΕ).



Damage Control Act: Αναγκαία η λήψη μέτρων πρόβλεψης & προστασίας φορέων
ΜΜΕ & ΠσΜ. Πρόταση στο Συνέδριο της ΕΕ, Βρυξέλλες, «Media Literacy in Time of Crisis»,
www.medialiteracyconference.2012.eu.

Προτάσεις / Εναλλακτικές

 ΠΡΟΤΑΣΗ

Α:
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
«ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ»
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΟΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΣΜ ΑΠΟ ΕΡΤ ΑΕ

ΚΑΙ

 Αξιοποίηση υλικού ΙΟΜ και του επιστημονικά καταρτισμένου προσωπικού του
 Δημόσια τηλεόραση & ΠσΜ: → διεθνή κινητικότητα με τις άλλες δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις, →

ενισχύει τον επιμορφωτικό και παιδευτικό χαρακτήρα προς μια ενδυνάμωση των πολιτών και της κοινής
γνώμης.
EBU: Καλεί τις δημόσιες τηλεοράσεις για την ανάληση δράσεων για την ΠσΜ.

http://www3.ebu.ch/cms/en/sites/ebu/contents/initiatives/eu---policy/policy-issues/ongoingissues/media-literacy.html

Τμήμα Ερευνών και Δράσεων Ο/Α & Ψηφιακής ΕΡΤ
 παραγωγή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων για την ΠσΜ (EDU TV).
 παραγωγή εκπαιδευτικού, διαδραστικού περιεχομένου μέσα από τις ψηφιακές

πλατφόρμες ΕΡΤ, για α) μαθητές β) εκπαιδευτικούς γ) γονείς δ) επαγγελματίες ΜΜΕ.
 χρήση και αξιοποίηση του αρχειακού υλικού (ο/α και έντυπου (βλ. Ραδιοτηλεόραση) για την

ιστορική απεικόνιση και κριτική ανάγνωση των γεγονότων
 άνοιγμα στο κοινό: εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ρ/δ σποτ.
 κανάλι ανοικτής επικοινωνίας μεταξύ ΕΡΤ και κοινού για τα ζητήματα της ΠσΜ

Προτάσεις / Εναλλακτικές
ΕΒU Media Literacy

Προτάσεις / Εναλλακτικές
 ΠΡΟΤΑΣΗ Β: ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΔΒΜΘ (ΕΛΙΑΜΕΠ)
 Αυτή η νέα ριζοσπαστική ικανότητα «ανάγνωσης και γραφής» των ΜΜΕ,
ξεκινάει από την παιδική ηλικία και συνεχίζεται δια βίου, μέσα από μια σχέση
έκθεσης και αλληλεπίδρασης με τα μέσα.
 Ρόλος του σχολείου: αφορά στην α) Αποδόμηση των ΜΜΕ μέσω της κριτικής
ανάλυσης του περιεχομένου και β) αναδόμηση των ΜΜΕ, μέσα από συστηματική
εκπαίδευση και έρευνα στο σχολείο
 Σε συμφωνία και με την Ευρωπαϊκή Σύσταση για την ΠσΜ στο ψηφιακό
περιβάλλον 6464 (2009), παρ.Ι, άρ.3 «...να εγκαινιαστεί διάλογος για την ένταξη της
παιδείας για τα Μέσα στο διδακτικό πρόγραμμα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης»
 Περισσότεροι από το 80% ων εκπαιδευτικών της ΠΕ → υπέρ μιας πιο
συστηματικής τοποθέτησης της ΠσΜ στην διδακτέα ύλη του σχολείου.
(Πανελλαδική Έρευνα ΙΟΜ για την Παιδεία στα Μέσα στην ΠΕ, 2011, ΙΟΜ).

Προτάσεις / Εναλλακτικές
 ΠΡΟΤΑΣΗ Γ: ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕςΜΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΣΡ
 Στα πρότυπα αντίστοιχων φορέων του εξωτερικού (Ofcom, CSA, Broadcasting Authority of

Ireland, κ.ο.κ.)
 Σύσταση

ειδικού ερευνητικού τμήματος για τα συμφέροντα των τηλεθεατών
(ανηλίκων) και την ΠσΜ. Ένας οιονεί Συνήγορος για την ΠσΜ, στο ρόλο του διαμεσολαβητή
μεταξύ των πολιτών και τα ΜΜΕ → Συστάσεις για την Αυτορύθμιση και Συρρίθμηση ρ/δ μέσων.
Περισσότερα στο: Ανδριοπούλου Ε. (2010). «Παιδεία στα Μέσα και Πολιτική Ατζέντα:

Ρυθμιστικές Αρχές με Αρμοδιότητες Οπτικοακουστικής Παιδείας: ένας ρόλοςπρόκληση στην ψηφιακή εποχή», Συχνότητες ΙΟΜ, τεύχ. 11, Οκτώβριος 2010, Αθήνα: IOM.
http://www.iom.gr/inst/iom/gallery/Sychnotetes11_final.pdf

 ΠΡΟΤΑΣΗ Δ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠσΜ
 Ως ένα consortium φορέων και ειδικών εμπειρογνωμόνων από το ευρύ φάσμα
της ΠσΜ. Συμμετοχή εκπροσώπων των πολιτών.
 Συντονισμός, έρευνα, μελέτη, χάραξη πολιτικής για την ΠσΜ. Ελλάδα & εξωτερικό.

Παιδεία στα Μέσα & Αγωγή του Πολίτη
 ΠσΜ → απαιτούμενο σετ ικανοτήτων για τον 21ο αιώνα. Οι πολίτες πρέπει να μάθουν πως

να χρησιμοποιούν τα μέσα με κριτικό τρόπο, αναγνωρίζοντας κ ερμηνεύοντας την πληροφορία που
λαμβάνουν, μαζί με τη χρήση των μεταφορών, της ειρωνείας, και τον τρόπο που οι ιστορίες και τα
γεγονότα παρουσιάζονται στην ειδησεογραφική ατζέντα.
 Προμήθεια

σε γνώση και πληροφόρηση για τον τρόπο λειτουργίας και το
περιεχόμενο των μέσων, μετατρέπεται τελικά σε δύναμη που συμβάλλει στην ομαλή
διακυβέρνηση, την αντίδραση και την ενεργό συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες.
ΠσΜ → Παιδεία στην Πληροφορία (Information Literacy) =

πολίτες, όχι μόνον
σκεπτόμενοι πολίτες και κριτές των μέσων, αλλά και δυναμικοί παραγωγοί της πληροφορίας, μέσω
της προσωπικής τους παρέμβασης και συμβολής.
 Θέτωντας ερωτήματα για την εξουσία των μέσων, τελικά θέτουμε ερωτήματα και διερευνούμε

τη διασύνδεσή τους με την κρατική εξουσία.
 Στην εποχή της κρίσης, δεν θέλουμε πολίτες «αθύρματα των μέσων», θέλουμε

ενημερωμένους πολίτες, με δημοκρατική συνείδηση και συμμετοχή στα μέσα και
κατ’επέκταση στην κοινωνία...

Παιδεία στα Μέσα & Αγωγή του Πολίτη
Ουμπέρτο Έκο. «Μια δημοκρατική κοινωνία μπορεί να σώσει τον εαυτό
της μόνο αν μετατρέψει τη γλώσσα της εικόνας σε ερέθισμα για κριτική
σκέψη, και όχι σε πρόσκληση για ύπνωση»

Ειρήνη Ανδριοπούλου
Επικοινωνιολόγος / Ερευνήτρια ΜΜΕ
EU Media Literacy Expert

ireneandriopoulou@gmail.com

