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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ - ΑΦΙΔΡΧΗ 

  

Δπραξηζηψ  ηελ θ. Υξηζηίλα Κσλζηαληηλίδνπ , επηβιέπνπζα ηεο δηπισκαηηθήο 

κνπ εξγαζίαο, γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε θαη αλέιαβε ηελ επίβιεςή ηεο, γηα 

ηελ επνηθνδνκεηηθή θαζνδήγεζε, ηελ ππνκνλή θαη ηε ζπλέπεηα πνπ επέδεημε θαζ φιε 

ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη γηα ηε θαηαιπηηθή ζπκβνιή ηεο ζηελ 

νινθιήξσζε απηήο. 

Δπραξηζηψ, επίζεο, ηα κέιε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, θ. Καξαθηνπιάθε 

Υξηζηίλα θαη θ. Εακπαξινχθνπ ηέιια γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

εξγαζίαο. 

Δπραξηζηψ ζεξκά ηελ νηθνγέλεηα κνπ, ηνπο γνλείο κνπ, Γηψξγν θαη Νίλα, θαη 

ηνλ αδειθφ κνπ Θσκά, πνπ ήηαλ δίπια κνπ θαη ζηήξημαλ, παληνηνηξφπσο, θαη απηή 

ηελ πξνζπάζεηα κνπ, φπσο θαη φιεο, φζεο έρσ αλαιάβεη κέρξη ζήκεξα. 

Σέινο, επραξηζηψ ζεξκά θαη αθηεξψλσ ηελ εξγαζία κνπ ζηνλ άλζξσπν πνπ 

ήηαλ δίπια κνπ ζε φια ηα ζηάδηα εθπφλεζήο ηεο, θαζψο ππήξμε θαηαιπηηθή πεγή 

έκπλεπζεο θαη άληιεζεο δχλακεο. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ έλλνηα ηεο αγσγήο ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο. Παξνπζηάδεη, κέζα απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ηηο 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί αλαθνξηθά κε ηελ αγσγή ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο θαη παξαθνινπζεί ηελ αλαδηαηχπσζε ηνπ λνήκαηνο ηεο αγσγήο ζηα 

κέζα επηθνηλσλίαο κέρξη ηε ζεκεξηλή ςεθηαθή επνρή. Καηαγξάθεη ην επξσπατθφ 

πξφηππν γηα ηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο κέζα απφ ηε κειέηε ησλ νηθείσλ 

θνηλνηηθψλ θεηκέλσλ θαη επηρεηξεί λα απνηππψζεη, κέζα απφ ηε κειέηε ζρεηηθψλ 

δξάζεσλ, ηελ ειιεληθή πξνζέγγηζε ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο  θαη ηε 

ζπλάθεηά ηεο κε ηελ επξσπατθή. 

 Σν ζέκα ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο φιν θαη πην ζπρλά ζπλαληάηαη 

ζήκεξα ζηε ζπδήηεζε πνπ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ, αιιά θαη ζηε 

εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ ζηελ ςεθηαθή επνρή ηνπ 21
νπ

 αηψλα. 

 Ζ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ηελ επνρή ησλ 

θιαζζηθψλ ΜΜΔ, πηνζέηεζε έλαλ πξνζηαηεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζε απηά 

θαη επέιεμε ηελ επηβνιή απζηεξψλ θαλφλσλ πξνζηαζίαο θαη κέηξσλ επίβιεςεο ησλ 

αλειίθσλ. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, κηα ζεηξά παξαγφλησλ θαηέζηεζε ηελ 

παξνπζία ησλ ΜΜΔ αλαπφθεπθηε θαη ελ πνιινίο αλαγθαία ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ. 

Μπξνζηά ζε απηή ηελ εμέιημε ε αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο πέξαζε ζε κηα λέα 

θάζε, ζηελ νπνία δφζεθε έκθαζε ζε ζπζηεκαηηθέο κνξθέο αλάιπζεο πνπ 

απνθαιχπηνπλ ηηο θξπκκέλεο ηδενινγίεο ησλ κέζσλ θαη νδεγνχλ ζηελ απειεπζέξσζε 

απφ ηελ επηξξνή ηνπο. Έηζη, ε αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ 

ηεο ζε κηα θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ κέζσλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο θαη πηνζεηεί ην 

πξφηππν ηνπ ελεκεξσκέλνπ-θξηηηθνχ θαηαλαισηή/πνιίηε. 

 ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, κε ηελ ηαρχηαηε αλάπηπμε 

ησλ λέσλ, ςεθηαθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη ηε 

ζχγθιηζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηελ πιεξνθνξηθή, ε αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο 

επαλαπξνζδηνξίδεηαη. Απνθηά, αθελφο, έλαλ εξγαιεηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ, πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη έλαλ δεκηνπξγηθφ ραξαθηήξα αμηνπνίεζεο ησλ 

δπλαηνηήησλ ησλ λέσλ κέζσλ θαη αθεηέξνπ ζπληζηά ην κέζν γηα ηελ εμηζνξξφπεζε 

ηνπ δίπνινπ «επθαηξίεο  θαη θίλδπλνη» ζην δηαδίθηπν. 
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 Γηαπηζηψλεηαη φηη ε επξσπατθή πνιηηηθή, κε αξθεηή θαζπζηέξεζε, πηνζεηεί 

θαη ελζσκαηψλεη ζε ζρεηηθά ξπζκηζηηθά θείκελα ηηο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζην θίλεκα ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο. Απφ θείκελα κε απνθιεηζηηθά 

πξνζηαηεπηηθφ πεξηερφκελν, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ παξάγνληαη θείκελα πνπ 

εζηηάδνπλ ζηε δεκηνπξγία θξηηηθήο ζηάζεο πξνο ηα κέζα θαη θηάλνπκε ζηε ζεκεξηλή 

ςεθηαθή επνρή, ζηελ νπνία ζπλαληάκε θείκελα πνπ πξνηείλνπλ αθελφο ηελ 

εξγαιεηαθή θαη δεκηνπξγηθή ρξήζε ησλ κέζσλ θαη αθεηέξνπ πξνθξίλνπλ ηε κέγηζηε 

δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ δίλνπλ ηα λέα ςεθηαθά κέζα, κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν. Ζ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ζεσξείηαη ην 

κέζν πνπ ζα εμαζθαιίζεη ζηα παηδηά ηελ αζθαιή εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

λέσλ ςεθηαθψλ κέζσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

Ζ Διιάδα, σο θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαίλεηαη λα πξνζπαζεί 

λα ελαξκνληζηεί κε ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο αγσγήο ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηηο πξνζεγγίδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν. ηε ρψξα 

καο δελ πξνθχπηεη λα έρεη αθνινπζήζεη ην θίλεκα ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο 

κηα γξακκηθή εμειηθηηθή πνξεία. Σα ηειεπηαία ρξφληα ζπλαληάκε ζρεηηθέο δξάζεηο 

θαη πξνγξάκκαηα, ηα νπνία πηνζεηνχλ παξάιιεια ην θξηηηθφ θαη ην δεκηνπξγηθφ 

πξφηππν. πσο πξνθχπηεη, κάιινλ, πεξηνξηζκέλε ζα κπνξνχζακε λα 

ραξαθηεξίζνπκε ηελ θαιιηέξγεηα/αλάπηπμε ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ζηελ 

Διιάδα θαη ρσξίο ζπγθεθξηκέλε θαη νινθιεξσκέλε  πνιηηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηνκέα. 
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Summary  

 The Master’ s thesis discusses the concept of media literacy. It presents the 

theoretical approaches that have been developed with respect to media literacy and 

watch the meaning recast of media literacy until today's digital age. It notes down the 

European standard for media literacy through the study of the relevant community 

texts and try to give through the study of relevant actions, the Greek approach to 

media literacy and its relevance to the European aspect.  

 Media literacy is a very usual issue nowadays, in the digital age of the 21st 

century, not only in the debate on children education, but also νn adult education. 

 In the early 20th century, the era of the classical media, media literacy adopted 

a protective approach and imposed strict, protective rules and supervision measures to 

children. As time went by, a lot of factors made  media inevitable and needed in 

people's lives. So media literacy entered a new phase, and emphasized on  systematic 

analysis forms that reveal the hidden ideologies of media and lead to the release of 

their influence. Thus, media literacy is interested in a critical approach of the media 

and their contents and adopts the model of the informed-critical consumer / citizen. 

 In the information society of the 21st century, with the rapid development of 

new, digital media and information technologies and the convergence of technology 

with information technology, media literacy is redefined. Acquires both an 

instrumental orientation, linked to the labor market and a creative character to realize 

the potential of new media and the other constitutes the means for balancing dipole 

opportunities - risks online. 

 European policy, with some delay, adopt and incorporate into regulatory texts 

changes taking place in media literacy. After texts with exclusively protective 

substance, over time produced texts that focus on the development of critical attitude 

towards the media. In today's digital age, we find texts that suggest both the 

instrumental and creative use of media and also retain the maximum development of 

new media’ s opportunities, with special emphasis on safety online. Media literacy is 

considered the mean of safe online development for children. 

 Our country, as member of EU, seems follow European policy about media 

literacy and recently Greek educational policies are approaching them more and more. 
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However, in Greece media literacy movement does’ t follow the usual development. 

In recent years we find relevant actions and programs, that adopt the critical and 

creative model. Rather limited we could describe the development of media literacy in 

Greece and without specific and comprehensive policy. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Σν ζέκα ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί ηνλ 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθά ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ απφ ηφηε πνπ 

αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη ηα πξψηα κέζα επηθνηλσλίαο, δειαδή απφ ηηο αξρέο ηνπ 

20
νπ

 αηψλα. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα έρνπλ επέιζεη ηεξάζηηεο αιιαγέο ζην ρψξν ησλ 

κέζσλ επηθνηλσλίαο, ζην επξχηεξν θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ πιαίζην, φπσο θαη ζην 

πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο. Πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ θαη δεδνκέλσλ ησλ εθάζηνηε 

ζπλζεθψλ ζε φια ηα επίπεδα, ην λφεκα ηεο αγσγήο θαη ζπλαθφινπζα ηεο αγσγήο ζηα 

κέζα επηθνηλσλίαο ππφθεηηαη ζε ζπλερείο αλαδηαηππψζεηο, νη νπνίεο αληαλαθινχλ ηηο 

επξχηεξεο αιιαγέο. 

ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ηα θιαζζηθά ηφηε ΜΜΔ εθπξνζσπνχλ, θαηά ηελ 

άπνςε κηαο κεξίδαο επηζηεκφλσλ, κηα θαηψηεξε ιατθή θνπιηνχξα, ζεσξνχληαη 

θνξείο βιαβεξψλ θαη επηθίλδπλσλ κελπκάησλ απφ ηα νπνία νη κεγάινη πξέπεη λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηα παηδηά. Σν δηάζηεκα απηφ ζεκεηψλεηαη κηα αξλεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηα ΜΜΔ θαη πξνθξίλεηαη ε επηβνιή απζηεξψλ θαλφλσλ επίβιεςεο ή 

αθφκε θαη απαγφξεπζεο, φζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε πξντφλησλ ΜΜΔ απφ ηνπο 

αλήιηθνπο. Ζ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, ηελ πεξίνδν απηή, απνθηά έλαλ θαζαξά 

πξνζηαηεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, κε επηβνιή απζηεξψλ θαλφλσλ δενληνινγίαο, ππφ 

ζηελή επνπηεία ησλ κεγάισλ. ζν πεξλά ν θαηξφο ε βηνκεραλία ησλ ΜΜΔ 

αλαπηχζζεηαη θαη ηα πξντφληα απηψλ κπαίλνπλ, αλαπφθεπθηα, φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ. Ζ εμ νξηζκνχ αξλεηηθή επίδξαζε ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο 

αξρίδεη λα ακθηζβεηείηαη θαη ζπλδέεηαη πιένλ κε επξχηεξνπο θνηλσληθνχο θαη 

αηνκηθνχο παξάγνληεο. Σα κέζα επηθνηλσλίαο ζεσξνχληαη πιένλ ηδενινγηθνί 

κεραληζκνί πνπ ζηφρν έρνπλ λα αλαπαξάγνπλ ηηο θπξίαξρεο ηάζεηο. Γηα ηνπο ιφγνπο 

απηνχο ε αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο πεξλά ζε κηα λέα θάζε, ζηελ νπνία δίλεηαη 

έκθαζε ζε ζπζηεκαηηθέο κνξθέο αλάιπζεο πνπ απνθαιχπηνπλ ηηο θξπκκέλεο 

ηδενινγίεο ησλ κέζσλ θαη νδεγνχλ ζηελ απειεπζέξσζε απφ ηελ επηξξνή ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζε ζέκαηα φπσο, πψο, γηα ην ζπκθέξνλ 

πνηνπ ιεηηνπξγνχλ ηα ΜΜΔ, πψο είλαη νξγαλσκέλα, πψο παξάγνπλ λφεκα, πψο 

αλαπαξηζηνχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σν πξφηππν ηεο αγσγήο ζηα κέζα ζηε  λέα απηή 

πεξίνδν είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ ελεκεξσκέλνπ-θξηηηθνχ θαηαλαισηή/πνιίηε. 



 

9 
 

ην θαηψθιη ηνπ 21
νπ

 αηψλα νη δπηηθέο θνηλσλίεο εηζέξρνληαη ζε κηα λέα 

θάζε θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη νηθνλνκίαο. Σν πέξαζκα απφ ηε βηνκεραληθή 

θνηλσλία, ε νπνία ζηεξηδφηαλ ζηελ θαπηηαιηζηηθή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

νξγάλσζε, ζηε κεηαβηνκεραληθή θνηλσλία, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο, ζεκαηνδνηεί πιήζνο θνηλσληθψλ κεηαβνιψλ θαη κεηαζρεκαηηζκψλ. 

Μέζα ζην θάζκα απηψλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε αγσγή, ε νπνία αλαπξνζαξκφδεηαη, 

ψζηε λα «κνξθψζεη» ηνλ πνιίηε ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Πξσηαγσληζηήο  

πιένλ ζηνλ λέν «πιεξνθνξηαθφ θαπηηαιηζκφ», είλαη ηα άπια αγαζά, νη πιεξνθνξίεο, 

νη νπνίεο γίλνληαη πεγή δχλακεο θαη πινχηνπ. Οη ηθαλφηεηεο πξφζβαζεο, αλάιπζεο, 

αμηνιφγεζεο, αιιά θαη παξαγσγήο ησλ πιεξνθνξηψλ απνηεινχλ βαζηθέο δεμηφηεηεο 

γηα ηνλ πνιίηε ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Ο ρψξνο παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο, 

θαηαλάισζεο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ είλαη ν ρψξνο ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, ν 

νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ξαγδαία εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη 

ηεο επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ)
1
 δεκηνπξγψληαο λέα δεδνκέλα ζηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

κέζσλ. 

Ζ δηείζδπζε ησλ ΣΠΔ ζηε δσή ελειίθσλ θαη παηδηψλ ζπλερψο απμάλεηαη. Οη 

κελ ελήιηθεο κέζσ ησλ λέσλ ΣΠΔ εμαζθαιίδνπλ αθελφο ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, ε νπνία απαηηεί απμεκέλεο δεμηφηεηεο ζε απηέο θαη αθεηέξνπ ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο σο (παγθφζκηνη) πνιίηεο ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. 

Απφ ηελ άιιε ηα παηδηά, απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπο, έξρνληαη ζε επαθή κε 

ηα κέζα θαη πιένλ κε ηα λέα κέζα, θαη  ηα ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο γηα ιφγνπο 

δηαζθέδαζεο, αιιά θαη σο κέζν θνηλσληθνπνίεζεο θαη επηθνηλσλίαο. Έηζη κε ηελ 

είζνδφ ηνπο ζην ζρνιείν δηαζέηνπλ ήδε έλα ζεκαληηθφ θεθάιαην πάλσ ζε απηά ην 

νπνίν πνιιέο θνξέο έξρεηαη ζε δηάζηαζε κε ηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

ζρνιείν. 

Γεδνκέλνπ φηη ε αγσγή ζπληζηά κηα επξεία έλλνηα, ε νπνία πξνθχπηεη σο 

ζπληζηακέλε ελφο πνιχπινθνπ πιέγκαηνο δηαπξνζσπηθψλ επηδξάζεσλ θαη επηξξνψλ 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη φρη κφλν σο ην απνηέιεζκα πξνγξακκαηηζκέλσλ επηδξάζεσλ 

θαη ελεξγεηψλ, «δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην ρψξν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ, 

φπνπ δεζπφδνπλ θαηά θχξην ιφγν πξνγξακκαηηζκέλεο κνξθέο αγσγήο, αιιά 

                                                           
1
 Απφ εδψ θαη πέξα ΣΠΔ 
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απιψλεηαη ζε φινπο ηνπο θνηλσληθνχο ρψξνπο θαη παίξλεη θαζνιηθή δηάζηαζε.» 

(Ππξγησηάθεο, 2000,56). 

Ζ θαζνιηθή απηή δηάζηαζε ηεο αγσγήο έρεη κεγαιχηεξε επηξξνή ζηε 

ζχγρξνλε ηερλνθξαηηθή θνηλσλία. Ζ ηαρχηαηε αλάπηπμε ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη 

ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη νη δπλαηφηεηεο γηα παγθφζκηα επηθνηλσλία θαη 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ εχθνια θαη γξήγνξα, πνιιαπιαζηάδεη ηελ παηδαγσγηθή 

δχλακε ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο ζε βάξνο ηεο αληίζηνηρεο ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ζπξξηθλψλεη ηελ παηδεπηηθή επίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεραληζκψλ. Παξαηεξνχκε 

ηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη νη ζχγρξνλεο ΣΠΔ λα «εμειίζζνληαη ζε κεραληζκνχο 

αγσγήο, κε πνιιαπιάζηα δχλακε θαη δηείζδπζε ζε ζρέζε κε ηνπο παξαδνζηαθνχο 

παηδεπηηθνχο κεραληζκνχο, φπσο είλαη ην ζρνιείν. Απηφ ζπληζηά κηα ζεκαληηθή 

παξάκεηξν, πνπ αθνξά ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο αγσγήο θαζ’ 

εαπηήο, ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηεο θαη ζηελ ελαξκφληζή ηεο κε ην 

θνηλσληθφ, παγθφζκην, πιένλ, πεξηβάιινλ.»(Ππξγησηάθεο, 2000,56). 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο πνπ έζεζε ην πκβνχιην ηεο Ληζαβφλαο ην 

2000, πξνθεηκέλνπ «λα γίλεη ε Δπξψπε έσο ην 2010 ε αληαγσληζηηθφηεξε θαη 

δπλακηθφηεξε νηθνλνκία ηεο γλψζεο, αλά ηελ πθήιην ηθαλή γηα βηψζηκε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε κε πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη κε κεγαιχηεξε 

θνηλσληθή ζπλνρή» ήηαλ ε αλαζεψξεζε ηνπ επξσπατθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

κε ηελ παξάιιειε εηζαγσγή ελφο λένπ εθπαηδεπηηθνχ πξνηχπνπ. Κεληξηθή ζέζε ζε 

απηφ θαηέρεη ε θαιιηέξγεηα ηεο ςεθηαθήο κφξθσζεο/αγσγήο (digital literacy) (Lisbon 

European Council, 2000). 
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ΣΟΥΟΙ – ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ – ΠΗΓΔ – ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟΤ 

ΠΔΓΙΟΤ 

 

Οη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο είλαη: α) λα θαηαγξαθνχλ νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί αλαθνξηθά κε ηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη λα 

παξαθνινπζήζνπκε πψο δηακνξθψλεηαη ην λφεκα ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο 

κέρξη ζήκεξα, β) λα κειεηεζεί πψο έρεη δηακνξθσζεί ην επξσπατθφ πξφηππν γηα ηελ 

αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο κέρξη ζήκεξα, δειαδή λα εληνπηζηνχλ νη παξάκεηξνη 

θαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη αλαθνξηθά κε ηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλία, 

κέρξη θαη ην ζεκεξηλφ ςεθηαθφ πεξηβάιινλ, γ) λα δηεξεπλεζεί πψο πξνζεγγίδεη ε 

Διιάδα ην ζέκα ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, δειαδή αλ πινπνηεί ηηο 

επξσπατθέο θαηεπζχλζεηο θαη κε πνην ηξφπν θαη δ) λα δηαπηζησζεί, κέζα απφ κηα 

ζπγθξηηηθή απνηίκεζε, αλ ε αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ζηελ Διιάδα  αθνινπζεί 

ηηο επξσπατθέο αξρέο-ην επξσπατθφ πξφηππν.   

ηελ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο αθνινπζήζεθε ε κέζνδνο ηεο 

αλάιπζεο γξαπηψλ ηεθκεξίσλ.  

Οη πεγέο πνπ εμεηάζηεθαλ ήηαλ νη αθφινπζεο: θαλνληζηηθά-ξπζκηζηηθά 

θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο Οδεγίεο, πζηάζεηο, Δθζέζεηο, 

Αλαθνηλψζεηο, θείκελα επίζεκσλ ζεζκηθψλ θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα, φπσο π.ρ. UNESCO, EAVI, IITE, NORDICOM, OFCOM θ.ά., 

ηεθκήξηα ζρεηηθά κε πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο γηα ηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο 

πνπ αλαδεηήζεθαλ ζην δηαδίθηπν. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

ην πξψην, ζεσξεηηθφ, κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα παξνπζηαζηεί ε έλλνηα ηεο 

αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 

αλαθνξηθά κε απηή κέρξη θαη ην ζεκεξηλφ ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. Αλαιπηηθφηεξα, 

θαηαξράο, αθνχ δηεπθξηληζηεί ε δηαθνξά ηεο απφ ηελ εθπαίδεπζε κε ηε βνήζεηα ηεο 

ηερλνινγίαο, ζα εμεγεζεί γηαηί επηιέρζεθε ν φξνο αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο. Θα 

δνζεί αλαιπηηθφο νξηζκφο ηεο έλλνηαο θαηά ηα επξσπατθά πξφηππα θαη ζα 

παξνπζηαζηνχλ νη ζπλαθείο φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θ απαληψληαη ζε πνιιά 

θείκελα. 

ηε ζπλέρεηα, ζα αθνινπζήζεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζεσξεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο. Θα 

θαηαγξαθεί ε εμέιημε ηνπ πξνηχπνπ ηεο αγσγήο ζηα κέζα θαη ηεο αλαδηαηχπσζεο ηνπ 

λνήκαηφο ηεο κέρξη ζήκεξα. 

ην δεχηεξν, εκπεηξηθφ, κέξνο ηεο εξγαζίαο, αξρηθά, επηδηψθνπκε λα 

δηεξεπλήζνπκε πψο απηέο νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο αγσγήο ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο ελζσκαηψλνληαη ζηα επίζεκα επξσπατθά, ψζηε λα θαηαθέξνπκε λα 

αλαδείμνπκε θαη λα παξνπζηάζνπκε ην επξσπατθφ πξφηππν ηεο αγσγήο ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο θαη ηδηαίηεξα ην ζεκεξηλφ ηεο ςεθηαθήο επνρήο. 

Έπεηηα, ζην ηξίην, εκπεηξηθφ, κέξνο ηεο εξγαζίαο, ζα δηεξεπλήζνπκε, κέζα 

απφ ηε κειέηε ηεθκεξίσλ, ηελ χπαξμε αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ζηελ Διιάδα, 

ηελ εμέιημή ηεο, ηελ θαηεχζπλζε πνπ έρεη θαη ην βαζκφ ζπλάθεηαο κε ην επξσπατθφ 

πξφηππν. 
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Α ΜΔΡΟ 

1.Η έννοια ηηρ αγωγήρ ζηα μέζα επικοινωνίαρ 

 

  Παξνπζηάδνληαο ηελ έλλνηα ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, είλαη 

ζθφπηκν, θαη’ αξρήλ, λα γίλεη δηάθξηζή ηεο απφ ηελ αγσγή/εθπαίδεπζε κε ηα κέζα 

επηθνηλσλίαο. Δίλαη δχν δηαθνξεηηθέο έλλνηεο, πνπ ζπρλά, φκσο, ιφγσ ηεο εγγχηεηαο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη ηεο κεγάιεο απήρεζεο πνπ έρνπλ νη ηερλνινγίεο ζηελ 

εθπαίδεπζε, ζπγρένληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφζεκα (Buckingham, 2008, ζει. 

39). 

Ζ αγσγή/εθπαίδεπζε κε ηα κέζα επηθνηλσλίαο, δειαδή κε ηε βνήζεηα ησλ 

κέζσλ επηθνηλσλίαο αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ησλ δηαθφξσλ κέζσλ εθπαηδεπηηθήο 

ηερλνινγίαο (επνπηηθά κέζα, δηδαθηηθά θαη καζεζηαθά βνεζήκαηα) π.ρ. ππνινγηζηήο, 

ηειεφξαζε, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ηελ πξνψζεζε δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, φπσο  π.ρ. ηε δεκηνπξγία 

θηλήηξσλ ζηνπο καζεηέο ή ηελ απεηθφληζε αθεξεκέλσλ θαηλνκέλσλ φρη άκεζα 

αληηιεπηψλ. Σα κέζα δειαδή ιεηηνπξγνχλ σο εξγαιεία ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη 

δηδαθηηθήο πξάμεο. Τπ’ απηή ηελ έλλνηα ε εθπαίδεπζε κε ηα κέζα επηθνηλσλίαο 

πξνυπνζέηεη φηη ηα κέζα απνηεινχλ έλαλ νπδέηεξν ηξφπν παξνρήο πιεξνθνξηψλ 

(νθφο&Kron, 2010, ζει. 26-37). Απηή είλαη, ίζσο, θαη ε θπξηφηεξε δηαθνξά κεηαμχ 

ηεο αγσγήο κε ηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, θαζφηη ε 

δεχηεξε εζηηάδεη ζηα κέζα per se, σο κεραληζκνχο παξαγσγήο ηδενινγίαο θαη 

δηακφξθσζεο ηαπηνηήησλ. Ζ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο επηθεληξψλεη ην 

ελδηαθέξνλ ηεο ζηηο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ην άηνκν ψζηε λα αλαιχεη θαη 

λα αμηνινγεί θξηηηθά ην πεξηερφκελν ησλ κέζσλ θαη ηα ίδηα ηα κέζα θαη λα 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ γηα ηα κέζα. 

Απφ ηελ πιεηάδα ησλ φξσλ πνπ ζπλαληήζακε θαηά ηε κειέηε ηφζν ηεο 

βηβιηνγξαθίαο φζν θαη ησλ δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ θεηκέλσλ θαη νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνδψζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο πξφζβαζεο, αλάιπζεο, 

αμηνιφγεζεο θαη δεκηνπξγίαο πεξηερνκέλνπ ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, εκείο πηνζεηνχκε 

θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ φξν αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο. 
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Ο φξνο αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο πηνζεηήζεθε, θαζψο απνηειεί έλαλ επξχ 

θαη πεξηεθηηθφ φξν, ηθαλφ α) λα ζπκπεξηιάβεη φισλ ησλ εηδψλ ηα κέζα επηθνηλσλίαο, 

β)λα απνδψζεη κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή επάξθεηα ηελ επξχηεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ αηφκνπ κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ,  ηνπ νπνίνπ ε 

ζεκαζία είλαη θαηαιπηηθή ζηε «κφξθσζε» ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη γ)λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ζπλερείο αλαδηαηππψζεηο ηνπ λνήκαηνο ηεο ίδηαο ηεο αγσγήο ζηα 

κέζα επηθνηλσλίαο. 

Έηζη, ν φξνο αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο είλαη ηθαλφο λα ζπκπεξηιάβεη 

φισλ ησλ εηδψλ ηα κέζα επηθνηλσλίαο(Αλδξηνπνχινπ,2010,63) : έληππα θαη 

ειεθηξνληθά/νπηηθναθνπζηηθά, αλαινγηθά θαη ςεθηαθά ζε αληίζεζε κε άιινπο νη 

νπνίνη παξαπέκπνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα είδε κέζσλ, φπσο π.ρ. ν φξνο νπηηθναθνπζηηθή 

αγσγή ή ςεθηαθή αγσγή. 

Δπηπιένλ, κε ηελ επξχηεηα πνπ δηαζέηεη ν φξνο είλαη δπλαηφ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζε απηφλ φιεο νη παξάκεηξνη ηεο ζχγρξνλεο παγθνζκηνπνηεκέλεο 

θαη ηερλνθξαηηθήο θνηλσλίαο, ηνπ 21
νπ

 αηψλα, πνπ δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηε δσή ησλ αηφκσλ. Κεληξηθή παξάκεηξν απηήο απνηεινχλ ηα κέζα επηθνηλσλίαο 

θαη νη ζχγρξνλεο ΣΠΔ πνπ εμειίζζνληαη ζε κεραληζκνχο αγσγήο, κε πνιιαπιάζηα 

δχλακε θαη δηείζδπζε ζε ζρέζε κε ηνπο παξαδνζηαθνχο παηδεπηηθνχο κεραληζκνχο, 

φπσο είλαη ην ζρνιείν(Ππξγησηάθεο, 2000, ζ.56). 

Σέινο  ν φξνο αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, αθξηβψο εμαηηίαο ηεο επξχηεηαο 

θαη ηεο πνιπζεκίαο ηνπ, κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζπλερείο αλαδηαηππψζεηο ηνπ 

λνήκαηνο ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ ζε θάζε επνρή, 

κέζα απφ ηελ εμέιημε ησλ ίδησλ ησλ κέζσλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηελ εμέιημε ηνπ 

επηθνηλσληαθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη απφ ηνπο επξχηεξνπο 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο (Κσλζηαληηλίδνπ, 2006, ζει.20). 

χκθσλα κε ηνλ επξσπατθφ νξηζκφ ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, φπσο 

ηνλ ζπλαληάκε ζηελ Αλαθνίλσζε COM 2007/833ηεο Δ.Δ. «γηα κηα επξσπατθή 

πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ην γξακκαηηζκφ ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ζε ςεθηαθφ 

πεξηβάιινλ», «Ο γξακκαηηζκόο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο νξίδεηαη ελ γέλεη σο ε 

ηθαλόηεηα πξόζβαζεο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, θαηαλόεζεο θαη θξηηηθήο αμηνιόγεζεο 
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δηαθόξσλ πηπρώλ ησλ κέζσλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο, θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα 

έθθξαζεο (επηθνηλσλίαο) ζε δηαθνξεηηθά πεξηθείκελα (επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο).» 

Τα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο είλαη απηά πνπ είλαη ζε ζέζε λα απεπζπλζνύλ ζε 

επξύ θνηλό κέζσ δηαθνξεηηθώλ θαλαιηώλ δηαλνκήο. Τα κελύκαηα ησλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο έρνπλ πιεξνθνξηαθό θαη δεκηνπξγηθό πεξηερόκελν πνπ ζπλίζηαηαη ζε 

θείκελν, ήρνπο θαη εηθόλεο θαη κεηαβηβάδεηαη κέζσ δηαθνξεηηθώλ κνξθώλ 

επηθνηλσλίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηειεόξαζεο, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηνπ βίληεν, 

ησλ δηθηπαθώλ ηόπσλ, ηνπ ξαδηνθώλνπ, ησλ βηληενπαηρληδηώλ θαη ησλ εηθνληθώλ 

θνηλνηήησλ. 

Η επξσπατθή πξνζέγγηζε θαη αληίιεςε πνπ αθνξά ηνλ γξακκαηηζκό ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο πξέπεη λα αθνξά ην ζύλνιν ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. Σηηο δηάθνξεο 

βαζκίδεο ηνπ γξακκαηηζκνύ ζηα κέζα επηθνηλσλίαο πεξηιακβάλνληαη: 

- εμνηθείσζε κε όια ηα πθηζηάκελα κέζα επηθνηλσλίαο, από ηηο εθεκεξίδεο έσο ηηο 

εηθνληθέο θνηλόηεηεο· 

- ελεξγόο ρξήζε ησλ κέζσλ, κεηαμύ άιισλ κε δηαδξαζηηθή ηειεόξαζε, ρξήζε κεραλώλ 

αλαδήηεζεο ζην Ίληεξλεη ή ζπκκεηνρή ζε εηθνληθέο θνηλόηεηεο, θαζώο θαη θαιύηεξε 

αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνύ ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο γηα ςπραγσγία, πξόζβαζε ζηνλ 

πνιηηηζκό, δηαπνιηηηζηηθό δηάινγν, κάζεζε θαη εθαξκνγέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

(ιόγνπ ράξε κέζσ βηβιηνζεθώλ, δηαδηθηπαθώλ εθπνκπώλ/βηληενκελπκάησλ)· 

- απόθηεζε θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο όζνλ αθνξά ηελ πνηόηεηα θαη 

αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ (π.ρ. ηθαλόηεηα αμηνιόγεζεο πιεξνθνξηώλ, αληηκεηώπηζε 

ηεο δηαθήκηζεο ζε δηάθνξα κέζα επηθνηλσλίαο, επθπήο ρξήζε ησλ κεραλώλ έξεπλαο)· 

- δεκηνπξγηθή ρξήζε ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, ζην κέηξν πνπ ε εμέιημε ησλ 

ηερλνινγηώλ ησλ κέζσλ θαη ε εληεηλόκελε παξνπζία ηνπ Ίληεξλεη (Δηαδηθηύνπ) σο 

θαλαιηνύ δηαλνκήο, παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζε ζπλερώο απμαλόκελν αξηζκό 

επξσπαίσλ πνιηηώλ λα δεκηνπξγνύλ θαη λα κεηαδίδνπλ εηθόλεο, πιεξνθνξίεο θαη 

πεξηερόκελν· 

- θαηαλόεζε ηεο νηθνλνκίαο ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ηεο 

πνιπθσλίαο θαη ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ κέζσλ· 
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- επίγλσζε πξνβιεκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ είλαη νπζηώδε γηα κηα «παηδεία 

λνκηκόηεηαο», ηδίσο γηα ηε λεόηεξε γεληά, ππό ηε δηπιή ηδηόηεηά ηεο σο θαηαλαισηέο 

θαη παξαγσγνί πεξηερνκέλνπ.»
2
 

 Δπίζεο, απηφ ην νπνίν πξνθχπηεη, κέζα απφ ηε κειέηε ησλ θεηκέλσλ, είλαη φηη 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξνη φξνη, ζπλαθείο κεηαμχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνδψζνπλ 

ηηο δεμηφηεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη νη νπνίεο απνδίδνπλ/πεξηγξάθνπλ ηελ 

αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο. 

ηελ αγγιηθή εθδνρή ν επξχηεξα ρξεζηκνπνηνχκελν φξνο είλαη  

«medialiteracy». Σνλ ζπλαληάκε ζε πνιιά θαλνληζηηθά θείκελα, ζε κειέηεο, έξεπλεο 

θαη άιια ζρεηηθά θείκελα
3
 . Άιινη φξνη είλαη νη: information literacy

4
, media 

education (Buckingham, 2008· Paris Agenda or 12 Recommendations for Media 

Education,2007), media awareness (Toulouse Colloquy "New Directions in Media 

Education",1990). 

Ζ ειιεληθή απφδνζε απηψλ ησλ φξσλ επίζεο πνηθίιεη, αλάινγα κε ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ πνπ επηρεηξείηαη λα δνζεί. Έηζη ζηελ ειιεληθή απφδνζε ησλ 

παξαπάλσ φξσλ ζπλαληάκε ηνπο φξνπο γξακκαηηζκφο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο
5
 ν 

νπνίνο παξαπέκπεη ζηελ εμέιημε ηνπ αιθαβεηηθνχ γξακκαηηζκνχ θαη ζηελ 

πξνζαξκνγή ησλ δεμηνηήησλ αλάγλσζεο θαη γξαθήο ζηα λέα δεδνκέλα 

θσδηθνπνίεζεο θαη απνθσδηθνπνίεζεο πνπ απαηηνχλ ηα λέα κέζα (Buckingham, 

2008·ζει85-86),  παηδεία ζηα κέζα επηθνηλσλίαο (UNESCO, 2014· ) ή  παηδεία γηα ηα 

κέζα
6
, επηθνηλσληαθή ή πιεξνθνξηθή εθπαίδεπζε

7
. 

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ζπλαληάκε ηνπο φξνπο αιθαβεηηζκφο ζηα 

ΜΜΔ(Νηάβνπ, 2001, 35), επηθνηλσληαθή αγσγή (Αλδξηνπνχινπ, 2008), 

                                                           
2
 Απφ εδψ θαη πέξα ηα απνζπάζκαηα ησλ επξσπατθψλ θεηκέλσλ  ζα παξαηίζεληαη  ζε πιάγηα 

γξάκκαηα, κέζα ζε εηζαγσγηθά 
3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007DC0833&from=EL 

4
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec%282006%2912&Sector=secCM&Language=lanEnglish&

Ver=original&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC5 
5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52007DC0833 

6
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32007L0065 

7
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec%282006%2912&Sector=secCM&Language=lanEnglish&

Ver=original&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC7

5 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec%282006%2912&Sector=secCM&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec%282006%2912&Sector=secCM&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32007L0065
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επηθνηλσληαθή εθπαίδεπζε ή αιθαβεηηζκφο (Κνχξηε, 2004,·Υαξακήο,2001), αγσγή 

ζηα κέζα επηθνηλσλίαο (Κσλζηαληηλίδνπ, 2006), νπηηθναθνπζηηθή αγσγή. 

Μπνξεί νη δηάθνξνη εξεπλεηέο, επηζηήκνλεο θαη θνξείο λα κε ζπκθσλνχλ σο 

πξνο ηελ νλνκαζία ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, θαζφηη ζπληζηά έλαλ 

δηεπηζηεκνληθφ ηνκέα θαη γη’ απηφ ζπλαληάκε θαη ηφζνπο πνιινχο φξνπο, σζηφζν 

ζπκθσλνχλ σο πξνο ην ηη είλαη ή ηη ζα πξέπεη λα είλαη ε αγσγή ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο (Eavi, 2014). 
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2. Θεωπηηικέρ πποζεγγίζειρ για ηην αγωγή ζηα μέζα επικοινωνίαρ – Ιζηοπική 

εξέλιξη και αναδιαηύπωζη ηος νοήμαηορ ηηρ αγωγήρ ζηα μέζα επικοινωνίαρ. 

 

Ζ έλλνηα ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο απνηειεί έλλνηα ε νπνία 

βξίζθεηαη ζε ζηελή ζπζρέηηζε κε ηζηνξηθά, ζεσξεηηθά, πνιηηηθά θαη θνηλσληθά 

ζπκθξαδφκελα, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηε κεηαβνιή θαη ηελ αλαδηαηχπσζε ηνπ 

λνήκαηνο ηεο. Γη απηφ θαη ζπλαληάκε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αγσγήο ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο ζε θάζε επνρή. Χζηφζν ε αλαδηαηχπσζε ηνπ λνήκαηνο ηεο αγσγήο ζηα 

κέζα επηθνηλσλίαο δελ ζπληζηά κηα αμηνινγηθά νπδέηεξε εμειηθηηθή δηαδηθαζία 

«πξνζαξκνγήο» ζηα εθάζηνηε επηθνηλσληαθά θαη εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. Πέξα 

απφ ηνλ απιφ εθζπγρξνληζκφ ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αηφκνπ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο θνηλσληθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο σο πνιίηεο θαη σο 

εξγαδφκελνο, ε κεηαβνιή ηνπ λνήκαηνο ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο «απνηειεί 

κέξνο κηαο επξχηεξεο παηδαγσγηθήο, πεηζαξρηθήο πξνβιεκαηηθήο, ε νπνία ζχκθσλα 

κε ηε θνπθστθή ζεσξία, ζέηεη σο θεληξηθφ ζηφρν ηε ″ζεηηθή″ δηαθπβέξλεζε ησλ 

αηφκσλ θαη θπξίσο ησλ παηδηψλ ζηα θνηλσληθά, εξγαζηαθά, πνιηηηζηηθά θηι 

ζπκθξαδφκελα». Απηφ γίλεηαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ δεδνκέλνπ φηη ε εθπαίδεπζε 

γεληθά «απνηειεί κηα κείδνλα ζηξαηεγηθή ζπγθξφηεζεο ησλ ππνθεηκέλσλ θαη 

θαηαζθεπήο ηαπηνηήησλ, θαζψο θαη έλα ″φρεκα″ θνηλσληθήο θαηαζθεπήο λνεκάησλ, 

πξνηχπσλ, αμηψλ, ηξφπσλ ζθέςεο θαη αληίιεςεο, δειαδή νξηνζεηεί ζρέζεηο πνιηηηθήο 

θαη εμνπζίαο» (Κσλζηαληηλίδνπ, 2006, 20-21). 

 Με ηελ εκθάληζε ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη 

πεξηζζφηεξν ηελ εκθάληζε ηεο ηειεφξαζεο ζηα κέζα ηνπ αηψλα, μεθηλά θαη ε 

ζπδήηεζε θαη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνλ ξφιν θαη ηηο επηδξάζεηο ησλ κέζσλ ζηε δσή 

ησλ αλζξψπσλ θαη ηδηαίηεξα ζηε δσή ησλ παηδηψλ θαη γηα ην πνηνο είλαη ν 

θαηάιιεινο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο απηψλ.  

πσο αλαθέξεη ε Κσλζηαληηλίδνπ, εμ αξρήο εθθξάδνληαη απφ φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο, γνλείο, θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο, παηδαγσγνχο αλεζπρίεο γηα ηελ 

επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ ηα κέζα ζηε δσή ησλ παηδηψλ, νη νπνίεο εξείδνληαη ζε 

θαηαγεγξακκέλεο παξαδνρέο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα 

επηθνηλσλίαο θαη θπξίσο ε ηειεφξαζε: λαξθψλνπλ ηα παηδηά θαη επεξεάδνπλ ηηο 

γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηελ πλεπκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, θαηαζηξέθνπλ ηε 

θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα (Winn, 1986) σζνχλ, κέζσ ηηο κίκεζεο, ηα παηδηά 
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ζε πξάμεηο βίαο θαη αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (Bandura 1978), νδεγνχλ ζηελ 

παζεηηθνπνίεζε θαη ελζαξξχλνπλ ηνλ ππεξθαηαλαισηηζκφ (Horkheimer & Adorno, 

1986), θινλίδνπλ ην ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ σο ρψξσλ θαη ζεζκψλ 

θνηλσληθνπνίεζεο (Dufour, 2002),εληζρχνπλ ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο θάζε είδνπο 

πξνθαηαιήςεηο ζε ζρέζε κε ην θχιν, ηε θπιή, ηελ εζληθφηεηα θιπ. (Gerbneretal. 

1976, 1980, 1994), απνκαθξχλνπλ ηνπο λένπο απφ ηε κφξθσζε, ηελ ηέρλε θαη ηελ 

πνηνηηθή ινγνηερλία. 

Γχξσ απφ απηέο ηηο αλεζπρίεο δηακνξθψλεηαη κηα νιφθιεξε ζπδήηεζε θαη 

έλαο επηζηεκνληθφο πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη 

πψο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη, ε νπνία αθνινπζεί θαη παξαθνινπζεί φιεο ηηο 

εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ κέζσλ θαη πξνζαξκφδεη ηηο παξακέηξνπο ηεο, γηα λα θηάζεη 

κέρξη ηε ζεκεξηλή ςεθηαθή επνρή. 

Ζ ζπδήηεζε απηή, κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαηέιεμε ζηε 

δεκηνπξγία ελφο θνηλσληθνχ θηλήκαηνο, γλσζηνχ ζήκεξα σο «θίλεκα ηεο αγσγήο ζηα 

ΜΜΔ» (media literacy movement)
8
, ην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1970 θαη «κέζα απφ αιιεπάιιεινπο κεηαζρεκαηηζκνχο, ζήκεξα ζπλδέεηαη ηφζν κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κεραληζκνχο θαη ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

φζν θαη κε θξαηηθνχο θνξείο πνπ ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ ηηο θνηλσληθέο πνιηηηθέο 

ζε φ, ηη αθνξά ηε ζρέζε λέσλ θαη ΜΜΔ» (Κσλζηαληηλίδνπ, 2006, 19). Κεληξηθφο 

ζηφρνο ηνπ θηλήκαηνο, ζήκεξα, είλαη «ε πξνζπάζεηα ζπληνληζκνχ ελεξγεηψλ 

πνιιαπιήο θαηεχζπλζεο έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε κεηαζηξνθή απηνχ πνπ ζεσξείηαη 

αξλεηηθή επίδξαζε ησλ θιαζηθψλ θαη λέσλ κέζσλ ζε ζεηηθή εκπεηξία θαη λα εληαρζεί 

δεκηνπξγηθά ε ρξήζε ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία» (Κσλζηαληηλίδνπ, 2006, 

19). 

Απφ ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο (Κσλζηαληηλίδνπ 2006· 

Buckingham  2008) θαηαιήγνπκε ζηνλ θαζνξηζκφ ηξηψλ κεγάισλ ρξνληθψλ 

πεξηφδσλ απφ ηηο νπνίεο πεξλά ε αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, νη νπνίεο δελ 

εθιακβάλνληαη σο δηαθξηηέο θαη αζπλερείο θάζεηο κε πιήξσο δηαθξηηά 

ραξαθηεξηζηηθά αιιά σο κηα εμειηθηηθή δηαδηθαζία ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε νπνία πεξλά 

                                                           
8
 χκθσλα κε ηνλ Giddens (2002, 665): «θνηλσληθφ θίλεκα είλαη κηα ζπιινγηθή πξνζπάζεηα 

πξνψζεζεο ελφο θνηλνχ ζπκθέξνληνο ή πξαγκαηνπνίεζε ελφο θνηλνχ ζθνπνχ εθηφο ηεο ζθαίξαο ησλ 

θαηεζηεκέλσλ ζεζκψλ» 
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απφ δηάθνξεο θάζεηο θαη εμειίζζεηαη θαζψο ζηελ πνξεία ηνπ ελζσκαηψλεη φιεο ηηο 

αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ επξχηεξα.  

 

 

2.1.Ππώηη πεπίοδορ:  πποζηαηεςηικό/κανονιζηικό ππόηςπο ηηρ αγωγήρ ζηα μέζα 

επικοινωνίαρ – πποζηαηεςηική λογική ηηρ ηθικήρ διαπαιδαγώγηζηρ 

 

 Ζ πξψηε πεξίνδνο, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1930 κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα αξλεηηθή θαη 

επηθξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα ΜΜΔ, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ παξαδνρή ηεο επνρήο 

φηη ηα πξντφληα ησλ ΜΜΔ είλαη θαηψηεξεο πνηφηεηαο θαη πξνηάζζεη ην αίηεκα ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ θνηλνχ απφ ηηο βιαβεξέο ζπλέπεηεο ησλ κέζσλ. Κεληξηθή ζέζε ηεο 

πξψηεο απηήο  πεξηφδνπ είλαη φηη ηα πξντφληα ηα κέζσλ, θηλεκαηνγξάθνο, θφκηθ, 

ηειεφξαζε είλαη «επηειή» γηαηί απνηεινχλ αλαπαξαζηάζεηο ηεο ιατθήο θνπιηνχξαο. 

Ζ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο απνθηά έλα αξλεηηθφ πεξηερφκελν (Masterman, 

1997) θαη έρεη ζαλ ζηφρν λα πξνζηαηεχζεη ην θνηλφ θαη δε ηνπο αλήιηθνπο απφ ηα 

ΜΜΔ, «εκβνιηάδνληάο» ηνπο ηξφπνλ ηηλά κε ηηο αμίεο ηεο πςειήο ηέρλεο  θαη 

ινγνηερλίαο, ζαλ λα επξφθεηην γηα κηα αζζέλεηα απφ ηελ νπνία έπξεπε λα 

πξνθπιαρζνχλ (Masterman 1980). 

Κνκβηθφ ζεκείν ζε απηή ηελ αξλεηηθή θαηεχζπλζε ηεο αγσγήο απνηειεί ην 

έξγν ηνπ θξηηηθνχ ινγνηερλίαο F.R. Leavis θαη ηνπ καζεηή ηνπ Denys 

Thompson«Culture and Environment: The training of critical awareness» (1933), ην 

νπνίν απνηειεί θαη ην πξψην ζπζηεκαηηθφ ζχλνιν πξνηάζεσλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

ΜΜΔ ζηα ζρνιεία (Buckingham, 2008,42). χκθσλα κε απηνχο ηα ΜΜΔ 

αληηπξνζσπεχνπλ παξάγνληεο δηαθζνξάο ησλ αηφκσλ θαη ππνλφκεπζεο ησλ 

θιαζηθψλ αμηψλ πνπ ε ινγνηερληθή θιεξνλνκηά θαη ηέρλε αληηπξνζσπεχεη, θαζψο 

δελ πξνζθέξνπλ ηίπνηα παξαπάλσ απφ επηθαλεηαθή επραξίζηεζε. 

Σν αξλεηηθφ πεξηερφκελν πνπ απνθηνχλ ηα ΜΜΔ εθείλε ηελ επνρή θαη ην 

ζπλαθφινπζν πξφηαγκα ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ γηα ηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο 

ζεκειηψλεηαη: α) ζηελ αλαβίσζε ηνπ θιαζηθηζκνχ ηνλ 20
ν
 αηψλα, ζηελ αξλεηηθή ηνπ 

εθδνρή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε καδηθή/ιατθή θνπιηνχξα απεηιεί λα ππνλνκεχζεη 
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θαη λα θαηαζηξέςεη ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ εζηθή πνηφηεηα ηεο πςειήο θνπιηνχξαο 

(Brantlinger, 1999), β) ζηελ απαηζηφδνμε νπηηθή ησλ ζηνραζηψλ ηεο ρνιήο ηεο 

Φξαλγθθνχξηεο (Adorno, Horkheimer) γηα ην ξφιν ησλ ΜΜΔ, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ην θνηλφ απνηειεί παζεηηθνχο δέθηεο, πνπ παξαπιαλνχληαη θαη ρεηξαγσγνχληαη  

απφ ηελ θπξίαξρε ηδενινγία πνπ πξνβάιινπλ ηα κέζα, πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπ θαπηηαιηζκνχ κέζσ ηεο θαηαλάισζεο, γ) ζηε ζεσξία ηεο 

θνηλσληθήο γλσζηηθήο εθκάζεζεο κέζσ ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο κίκεζεο ηεο 

νκάδαο Bandura, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αηνκηθή έθζεζε ζε έλα εξέζηζκα έρεη σο 

ζπλέπεηα ηε κίκεζε ή ηε κάζεζε. Έηζη ε ηειενπηηθή βία γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα 

γίλεη αληηθείκελν κίκεζεο. 

ζνλ αθνξά ζηα ίδηα ηα κέζα επηθνηλσλίαο, δχν είλαη νη βαζηθέο παξαδνρέο, 

νη ζρεηηθέο κε ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο απηψλ: α) ηα κέζα είλαη παληνδχλακα, 

αζθνχλ θαηαιπηηθή επίδξαζε ζηηο ζπκπεξηθνξέο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζπλήζεηεο 

δσήο θαη είλαη ηθαλά λα κεηαηξέςνπλ ην θνηλφ ζε καδηθφ θαη παζεηηθφ. Σα παηδηά δε, 

απνηεινχλ κηα εηδηθή θαηεγνξία θνηλνχ, κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ηα 

δηαθνξνπνηνχλ απφ ηνπο ελήιηθνπο, β) ε επίδξαζε ησλ ΜΜΔ κπνξεί λα απνκνλσζεί, 

λα θαηαγξαθεί εκπεηξηθά θαη λα κεηξεζεί ζηαηηζηηθά (McQuail 1997&2000· 

Livingstone 2001). 

πγθεθξηκέλα ην πξνζηαηεπηηθφ-θαλνληζηηθφ πξφηππν αγσγήο ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο κε θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ επηηήξεζε, πνπ 

ζα απνβιέπνπλ ζηελ άζθεζε ειέγρνπ κε ζθνπφ ηε εζηθή πξνζηαζία ησλ αηφκσλ απφ 

ηα βιαβεξά ΜΜΔ, πεξηιακβάλεη πξαθηηθέο, φπσο:  

 απζηεξά πξνζδηνξηζκέλν λνκηθφ πιαίζην θαη ζηξαηεγηθή πίεζεο πξνο 

εδξαίσζε, ελίζρπζε ή βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο, θπξίσο ζε φ, ηη 

αθνξά ζηελ πξνιεπηηθή ινγνθξηζία (Prokop, 1997) 

 Δπνπηηθνχο κεραληζκνχο κε ζηφρν ηελ απαίηεζε πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ησλ 

ΜΜΔ λα ζέβνληαη ην πξνζηαηεπηηθφ λνκηθφ πιαίζην (π.ρ. ινγνθξηζία 

θηλεκαηνγξάθνπ, Κψδηθα Γενληνινγίαο Πξνγξακκάησλ, Σειενπηηθή 

Κνηλνηηθή Οδεγία σο πξνο ηελ πξνζηαζία ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηε 

ζεκαηνδφηεζε ησλ ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ σο πξνο ηελ αθαηαιιειφηεηά 

ηνπο θ.ά.) 
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 ζέζπηζε θαλφλσλ δενληνινγίαο θαη ζπζηήκαηνο απηνδέζκεπζεο θαη 

απηνειέγρνπ ησλ ΜΜΔ (Prokop, 1997) 

 νηθνγελεηαθή επνπηεία 

 θαζνδήγεζε θαη δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ απφ ην ζρνιείν. 

 Ήδε κέζα ζε απηή ηελ πξψηε πεξίνδν, αλάπηπμεο ηεο αγσγήο ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο, κε θπξίαξρν πξφηαγκα ηνλ πξνζηαηεπηηζκφ, αξρίδνπλ λα δηαθαίλνληαη 

ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 θαη ηηο αξρέο ηνπ 1960, νη πξψηεο δηαθνξνπνηήζεηο 

θαη απνθιείζεηο. Ξεθηλά λα ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε ε δηάθξηζε κεηαμχ πςειήο θαη 

ιατθήο θνπιηνχξα θαη θαη επέθηαζε κεηαμχ ηέρλεο θαη βηψκαηνο. Σελ επνρή απηή 

θαη κε αθνξκή ηελ άλζεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζπνπδψλ ζηε Βξεηαλία, ε έλλνηα ηεο 

θνπιηνχξαο επαλαπξνζδηνξίδεηαη(Williams 1958, 1961,·Hoggart 1959), δελ 

ζεσξείηαη πιένλ έλα παγησκέλν ζχλνιν θαλφλσλ πνπ εθπνξεχεηαη απφ 

θαηαγεγξακκέλα έξγα, ινγνηερληθά θείκελα, αιιά κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί αθφκε θαη 

κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή. Δμαθνινπζνχλ, σζηφζν λα γίλνληαη δηαθξίζεηο φζνλ 

αθνξά ηελ πνιηηηζκηθή αμία ηεο θνπιηνχξα, κε απνηέιεζκα, παξά ηε ζηαδηαθή 

είζνδν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζηα ζρνιεία, ε ηειεφξαζε λα ζεσξείηαη αθφκε 

«θνηλσληθά απαξάδεθηε» (Buckingham, 2008,43). 

2.2. Γεύηεπη πεπίοδορ: κπιηικό ππόηςπο ηηρ αγωγήρ ζηα μέζα επικοινωνίαρ – 

κειμενοκενηπική κπιηική πποζέγγιζη. 

 

 Ζ δεχηεξε πεξίνδνο ζηελ εμέιημε ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο 

ηνπνζεηείηαη ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980. Ζ πεξίνδνο απηή κε δεδνκέλε ηε 

δηαθαηλφκελε ακθηζβήηεζε ηεο πςειήο θνπιηνχξαο, μεθηλά κε κεηξηαζκέλε ηελ 

πξνεγνχκελε, θαλνληζηηθή πξνζέγγηζε ησλ επηδξάζεσλ ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. 

Γελ εγθαηαιείπνληαη, βέβαηα, νη αλεζπρίεο γηα ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ησλ κέζσλ, 

ηεο πξψηεο πεξηφδνπ, φκσο πιένλ αξρίδεη λα δεκηνπξγείηαη έλαο πξνβιεκαηηζκφο 

γχξσ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ θνηλνχ κε ηα πεξηερφκελα ησλ κέζσλ θαη έλαο 

πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηελ θχζε ηεο επηξξνήο ησλ κέζσλ. 

Έηζη, εγθαηαιείπεηαη ζηαδηαθά ε αληίιεςε φηη ε ρξήζε ησλ κέζσλ είλαη, εμ 

νξηζκνχ,  κηα παζεηηθή δηαδηθαζία θαη θεξδίδεη έδαθνο ε αληίιεςε πεξί ελεξγεηηθήο 

ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ ζηελ πξφζιεςε ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ ΜΜΔ, ε νπνία 
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πξνζδηνξίδεηαη απφ θνηλσληθνχο θαη αηνκηθνχο παξάγνληεο. Ζ πξφζιεςε, δειαδή, 

ησλ κελπκάησλ ζπζρεηίδεηαη θνηλσληνινγηθά κε παξάγνληεο φπσο «ην θνηλσληθφ 

ζχζηεκα, νη δνκέο ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο θνηλνχ θαη ν 

ηξφπνο κε ην νπνίν αληηιακβάλνληαη, αμηνινγνχλ θαη εξκελεχνπλ ηα κελχκαηα». ιν 

θαη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ακθηζβεηνχλ ηελ a priori αξλεηηθή επίδξαζε ησλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο, θ θπξίσο ηεο ηειεφξαζεο γηα ηελ επνρή εθείλε, θαη ηελ ζπζρεηίδνπλ κε 

επξχηεξνπο θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο (Κσλζηαληηλίδνπ, 2006, 25). 

 Δπίζεο, ζεκαληηθή γηα ηελ εμέιημε ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ηελ 2
ε
 

απηή πεξίνδν, είλαη θαη ε εκθάληζε κηαο πνιηηηθνπνηεκέλεο θξηηηθήο ζεψξεζεο ησλ 

κέζσλ επηθνηλσλίαο. Καζνξηζηηθέο ζε απηή ηε ζεψξεζε ησλ κέζσλ είλαη αθελφο ε 

αληηκεηψπηζε ηνπο σο «ηδενινγηθψλ κεραληζκψλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηε δηακφξθσζε 

θαη αλαπαξαγσγή ησλ θπξίαξρσλ ιφγσλ θαη ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηε 

λνκηκνπνίεζε θαη αλαπαξαγσγή ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο, ε νπνία απνπλέεη 

θξηηηθέο ξηδνζπαζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο επνρήο θαη αθεηέξνπ νη «ηάζεηο ηεξάζηηαο 

ζπγθέληξσζεο, δχλακεο θαη επεξεαζκνχ ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο. 

Γίλεηαη έκθαζε ζηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο πιεπξέο ηεο επίδξαζεο ησλ 

ΜΜΔ ζηελ θνηλσλία»(Κσλζηαληηλίδνπ, 2006, 26). 

 Οη παξαπάλσ ηάζεηο απνηππψλνληαη ηελ επνρή απηή απφ ηνλ Len Masterman 

(1980, 1985). Ο Masterman επηδηψθεη λα απνθαιχςεη φηη ηα θείκελα ησλ ΜΜΔ είλαη 

θαηαζθεπέο θαη νη αλαπαξαζηάζεηο ηνπο εληζρχνπλ ηηο ηδενινγίεο ησλ θπξίαξρσλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ. Απνξξίπηεη ηελ αμηνινγηθή, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, πξνζέγγηζε 

ηνπ Leavis θαη φζσλ άιισλ ηελ ππνζηεξίδνπλ. ηελ θαηεχζπλζε απηή, δίλεηαη 

έκθαζε ζε ζπζηεκαηηθέο κνξθέο αλάιπζεο πνπ απνθαιχπηνπλ ηηο θξπκκέλεο 

ηδενινγίεο ησλ κέζσλ θαη νδεγνχλ ζηελ απειεπζέξσζε απφ ηελ επηξξνή ηνπο. Σν 

ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζε ζέκαηα φπσο, πψο, γηα ην ζπκθέξνλ πνηνπ ιεηηνπξγνχλ ηα 

ΜΜΔ, πψο είλαη νξγαλσκέλα, πψο παξάγνπλ λφεκα, πψο αλαπαξηζηνχλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα (New Directions in Media Education, Toulouse, 1990).  Έηζη «ε 

δηάθξηζε βάζεη ηεο πνιηηηζκηθήο αμίαο αληηθαηαζηάζεθε νπζηαζηηθά απφ κηα κνξθή 

πνιηηηθήο θαη ηδενινγηθήο απνκπζνπνίεζεο» (Buckingham, 2008). 

 ε απηφ ην πιαίζην, κηαο πεξηζζφηεξν πνιηηηθνπνηεκέλεο αληηκεηψπηζεο ησλ 

κέζσλ επηθνηλσλίαο αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη έλα πξφηππν αγσγήο κε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία ηνπ ελεκεξσκέλνπ-θξηηηθνχ θαηαλαισηή/πνιίηε. πλαληάκε ηε 
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κεηαζηξνθή απφ ην πξνζηαηεπηηθφ πξφηππν αγσγήο, πνπ πξνέθξηλε ηε ινγνθξηζία, 

κέζσ ηεο επηβνιήο θαλφλσλ, ζε έλα θηιειεχζεξν θαη θξηηηθφ πξφηαγκα ηεο 

αγσγήο(Κσλζηαληηλίζνπ, 2006, 26), ζην νπνίν ην ζρνιείν πξέπεη λα εληάμεη ηα κέζα 

επηθνηλσλίαο ζηελ παηδαγσγηθή ηνπ ιεηηνπξγία. 

Έηζη φηαλ κηιάκε γηα αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο απηή ηελ πεξίνδν 

αλαθεξφκαζηε «ζηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΜΔ, 

ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο νξγάλσζεο ηεο ηεξάζηηαο απηήο βηνκεραλίαο, 

ηεο γλψζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ νξίσλ πνπ ζέηνπλ ζηελ θαζεκεξηλή 

παξαγσγή ησλ ζπκβνιηθψλ ηνπο πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή ζπκκεηνρή ησλ ηερλνινγηθψλ θαη παξαδνζηαθψλ κέζσλ έηζη 

ψζηε ε θνηλφηεηα θαη ηα άηνκα λα αλαπηπρζνχλ θαη λα απειεπζεξσζνχλ θαη λα 

εθδεκνθξαηηζηνχλ νη θνηλσλίεο» (Κσλζηαληηλίδνπ, 2006,27). 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο κεγαιψλεη, θαη ζε 

πνιιέο ρψξεο, μεθηλνχλ δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη θαηάξηηζεο φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. Σαπηφρξνλα μεθηλνχλ λα εληάζζνληαη ζην ζρνιείν ηα πξψηα 

εθπαηδεπηηθά επηθνηλσληαθά πξνγξάκκαηα αληηθείκελν ησλ νπνίσλ απνηειεί «ε 

εθπαίδεπζε ζηε γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ ησλ ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ, ε 

εθκάζεζε ησλ γξαπηψλ, νπηηθψλ, πξνθνξηθψλ θσδίθσλ, πνπ ζεσξείηαη φηη ζα 

επηηξέςνπλ ζηα παηδηά λα αλαθαιχςνπλ φινπο ηνπο κεραληζκνχο ηεο ηειενπηηθήο 

γιψζζαο, ηεο ειεθηξνληθήο δεκνζηνγξαθίαο, ηεο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο, ηεο 

δηαθήκηζεο, ηεο παξαγσγήο ηαηληψλ θιπ.» (Κσλζηαληηλίδνπ, 2006,27). 
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Καη νη δχν απηέο πεξίνδνη ζηελ εμέιημε ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ παηεξλαιηζηηθέο ηάζεηο, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηελ παξαδνρή 

φηη ηα  κέζα επηθνηλσλίαο είλαη θάηη επηβιαβέο, πνπ επηδξά αξλεηηθά ζην θνηλφ, 

θαζψο ηνπ πξνζθέξεη είηε θαηψηεξεο πνηφηεηαο πνιηηηζκηθά πξντφληα είηε ςεπδείο 

θαη απαηειέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο 

«αληηκεησπίδεηαη σο ηξφπνο εμνπδεηέξσζεο ηεο απαηειήο γνεηείαο πνπ αζθνχλ θαη 

ηεο απφιαπζεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά, θαηά ζπλέπεηα θαη ηεο πίζηεο ησλ 

παηδηψλ ζηηο αμίεο πνπ ηα ΜΜΔ πξνσζνχλ» (Buckingham, 2008, 50) . Ζ θαηεχζπλζε 

απηή απνηειεί κηα ακπληηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο. 

ηαδηαθά νδεγνχκαζηε ζε κηα ιηγφηεξν ακπληηθή πξνζέγγηζε ηεο αγσγήο ζηα 

κέζα επηθνηλσλίαο ρσξίο, σζηφζν, λα εγθαηαιείπνληαη νη 

παηεξλαιηζηηθέο/πξνζηαηεπηηθέο ηάζεηο (Buckingham&Domaille, 2001, ζει.). 

Ζ κεηαζηξνθή απηή νθείιεηαη ζηελ αιιαγή ησλ απφςεσλ γηα ηηο ζρέζεηο ησλ 

λέσλ κε ηα ΜΜΔ. Ακθηζβεηείηαη, πιένλ, ηφζν ε ζεσξία φηη ηα ΜΜΔ είλαη θνξείο 

αμηψλ θαη αληηιήςεσλ, νη νπνίεο αλεμαηξέησο βιάπηνπλ ή ζηεξνχληαη πνιηηηζκηθήο 

αμίαο, φζν θαη φηη ηα ΜΜΔ είλαη κεραληζκνί δηακφξθσζεο ζπλεηδήζεσλ πνπ 

επηβάινπλ αμίεο θαη ηδενινγίεο ζε έλα παζεηηθφ θνηλφ.  χγρξνλεο έξεπλεο 

απνθαιχπηνπλ φηη ηα παηδηά δελ απνηεινχλ έλα παζεηηθφ θνηλφ, αιιά έλα θξηηηθφ 

θνηλφ. 

Δπηπιένλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηε ηερλνινγίαο θαη 

ηελ επίζεο κεγάιε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ παηδηψλ ζηα λέα κέζα, έγηλε ζαθέο ζε 

φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο φηη δπζρεξαίλεηαη ε επηβνιή θαλφλσλ θαη ε παξεκπφδηζε 

ηεο πξφζβαζε ησλ παηδηψλ ζε επηβιαβέο πεξηερφκελν. Γη απηφ άξρηζε λα 

εγθαηαιείπεηαη ε απαγνξεπηηθή πξνζέγγηζε θαη λα πξνσζείηαη ε ελεκέξσζε θαη ε 

ελδπλάκσζή ηνπο  ζηελ επαθή ηνπ κε ηα κέζα  θαη έηη πεξαηηέξσ ε ελεξγεηηθή ηνπο 

ζπκκεηνρή. 
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2.3. Σπίηη πεπίοδορ: νέα μέζα επικοινωνίαρ – δημιοςπγικό-επγαλειακό ππόηςπο 

ηηρ αγωγήρ ζηα μέζα επικοινωνίαρ – δίπολο εςκαιπίερ-κίνδςνοι ζηο διαδίκηςο 

 

Σελ πεξίνδν απηή, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980 κέρξη ζήκεξα ζπκβαίλνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ α) ηα ίδηα ηα κέζα 

επηθνηλσλίαο θαη ηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο, β)ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ηεο 

θνηλσλίαο θαη γ) ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαη επέθηαζε ηεο αγσγήο 

ζηα κέζα επηθνηλσλίαο. 

 ζνλ αθνξά ζηα κέζα επηθνηλσλίαο θαζ’ εαπηά ζεκεηψλεηαη ξαγδαία 

αλάπηπμε ησλ λέσλ ειεθηξνληθψλ νπηηθναθνπζηηθψλ θαη ελ ζπλερεία ςεθηαθψλ 

κέζσλ θαη ε ζχγθιηζή ηνπο κε ηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξηθήο. Σα λέα κέζα 

επηθνηλσλίαο έρνπλ επεξεάζεη θαηαιπηηθά ηε δσή ελειίθσλ θαη παηδηψλ θαη   

θπξηαξρνχλ ζε φιεο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο ηφζν ηελ επαγγεικαηηθή φζν θαη ηελ 

πξνζσπηθή. 

Χο λέα κέζα επηθνηλσλίαο ραξαθηεξίδνληαη, γεληθά, φια εθείλα ηα κέζα 

επηθνηλσλίαο θαη νη ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθνξίαο (ΣΠΔ) πνπ ζηεξίδνπλ 

ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηε δηαλνκή πεξηερνκέλνπ ζην δηαδίθηπν θαη νη πιεξνθνξίεο 

ηνπο απνζεθεχνληαη, κεηαδίδνληαη θαη αλαπαξάγνληαη ςεθηαθά. Πεξαηηέξσ ηα λέα 

κέζα, απφ ηερληθήο άπνςεο, παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία 

ζε δηάθνξα πιεξνθνξηαθά δίθηπα, βξίζθνληαη ζε απφιπηε ζπλάξηεζε κε ηνλ 

ππνινγηζηή, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα δηεχξπλζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ήδε ππαξρφλησλ 

κέζσλ, πνπ ζε ζπλδπαζκφ ην έλα κε ην άιιν απνηεινχλ ηα ιεγφκελα πνιπκέζα. 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ λέσλ κέζσλ απνηειεί ην δηαδξαζηηθφ ζηνηρείν, πνπ 

θάλεη δπλαηή ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ζπκκεηερφλησλ, αιιά θαη κεηαμχ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή(νθφο&Kron, 2010,31). 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξήζεο ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο απηή ηελ επνρή 

είλαη ζχκθσλα κε ηελ Livingstone(Livingstone 2002, 20& 211): 

 «ηδησηηθνπνίεζε» ηεο ρξήζεο(ζην ζπίηη, ζην γξαθείν, ζην δσκάηην θηι.) 

εμαηηίαο ηεο αλάπηπμεο ησλ πξνζσπηθψλ –ηδησηηθψλ κέζσλ 

 δηαθνξνπνίεζε ησλ κέζσλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ, κε ζπλέπεηα κεγαιχηεξε 

εμαηνκίθεπζε 
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 ζχγθιηζε ησλ παξαδνζηαθά δηαθξηηψλ κέζσλ, πνπ έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα 

θαζηζηά αζαθή ηα φξηα κεηαμχ εηδψλ θαη κνξθψλ κέζσλ 

 αλάπηπμε ησλ δηαληηδξαζηηθψλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο ράξε ζηα λέα κέζα θαη 

θπξίσο ην δηαδίθηπν. 

Αμηνζεκείσηε ηελ πεξίνδν απηή, φζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία θαη ηνπο 

ζθνπνχο ησλ κέζσλ, είλαη θαη «ε απνξξχζκηζε ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ, 

ξαδηνηειενπηηθνχ πεδίνπ, κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ αληηπαξάζεζε ησλ ζηφρσλ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο- φπσο ε ειεπζεξία έθθξαζεο, ν πινπξαιηζκφο ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο, ε πνιηηηζηηθή θαη γισζζηθή πνιπκνξθία, ε πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή 

θαη ε πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ- κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο ησλ ΜΜΔ» 

(Κσλζηαληηλίδνπ, 2006,28). 

Σαπηφρξνλα, ηελ ίδηα πεξίνδν, ζεκεηψλεηαη ην πέξαζκα ζε κηα 

κεηαβηνκεραληθνχ ηχπνπ θνηλσλία, ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. ην επίθεληξν 

ηεο θνηλσλίαο απηήο βξίζθνληαη ε παξαγσγή γλψζεο θαη ε επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ(Castells, 1999). Σα λέα κέζα επηθνηλσλίαο θαη νη ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο πιεξνθνξίαο είλαη ην κέζν κε ην νπνίν νη 

πιεξνθνξίεο απνζεθεχνληαη, επεμεξγάδνληαη θαη δηαλέκνληαη. 

ηα πιαίζηα ηεο  Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ηφζν ε εθπαίδεπζε φζν θαη ε 

εξγαζία απνθηνχλ έλαλ εξγαιεηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ, κε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ 

επειημία (Robin&Webster, 2002). Ο πνιίηεο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο 

ρξεηάδεηαη λα θαηέρεη κηα επξεία γθάκα δεμηνηήησλ ηηο νπνίεο ζα κπνξεί λα 

αμηνπνηήζεη πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηα επίπεδα απαζρνιεζηκφηεηάο ηνπ. Καηά ηνλ  

Geoffrey Partington ζηε λέν-θνξληηθή επνρή ηεο επειημίαο, ε εθπαίδεπζε επηδηψθεη 

λα θαηαζηεί επαξθήο, ψζηε λα ππεξεηεί ηηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο ή πνιηηηζηηθέο 

αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο. Ζ λέα παηδαγσγηθή επηθεληξψλεηαη ζηηο «ηθαλφηεηεο γηα ηε 

δσή θαη ηελ θνηλσλία» (Social and Life Skills-SLS).Έηζη ε εθπαίδεπζε εζηηάδεη ζηε 

κεηαβίβαζε ηθαλνηήησλ, ζηελ θαηνρή δεμηνηήησλ θαη ζηε «κάζεζε ηεο κάζεζεο». 

«Απηφ ζπλεπάγεηαη κηα κεηαηφπηζε ζηελ έκθαζε απφ απηφ πνπ πξέπεη λα 

καζεπηεί(πξντφλ) ζην πψο καζαίλεηαη» (Robin&Webster, 2002, 270-271). 

Αθνινχζσο ηφζν ε δηάδνζε ηνπ δηαδηθηχνπ φζν θαη ε επξεία ρξήζε θαη ελαζρφιεζε 

ησλ αλζξψπσλ κε ηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε γλψζε απηψλ, εληάζζνληαη 

επίζεο ζην εξγαιεηαθφ κνληέιν ηεο επνρήο. Έηζη ηελ επνρή απηή δίλεηαη βαξχηεηα 
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ζην εξγαιεηαθφ πξφηππν ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, θαζψο ζεσξείηαη φηη νη 

πνιίηεο ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ λέεο δεμηφηεηεο γηα λα έρνπλ κηα θαιχηεξε ζέζε 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο(EAVI, 2014). 

Δπηπιένλ ε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο απνηειεί κηα θνηλσλία αλνηρηή, 

δεκνθξαηηθή, πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αλζξψπνπο λα επηθνηλσλνχλ, λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα αζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Ζ αγσγή 

ζηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη κάιηζηα ζηα λέα κέζα, ζηα νπνία θπξηαξρεί ην δηαδίθηπν, 

ζπκβάιιεη ζηελ πνιηηηζκηθή, ηερλνινγηθή, εθπαηδεπηηθή, δεκνθξαηηθή αλάπηπμε ηεο 

πνιηηείαο πνπ επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο λα εθθξάδνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη ηηο επηινγέο 

ηνπο θαη λα πξνάγνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. «Ζ παηδεία γηα 

ηα κέζα απνηειεί κέξνο ηνπ βαζηθνχ δηθαηψκαηνο ηνπ θάζε πνιίηε ζε θάζε ρψξα γηα 

ειεπζεξία έθθξαζεο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

νηθνδφκεζε θαη ζηήξημε ηεο δεκνθξαηίαο» (EAVI&DTI, 2011). 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ε ηάζε ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ γηα απνκπζνπνίεζε 

ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη θξηηηθή αλάιπζε ησλ ίδησλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο 

εληείλεηαη. Ακθηζβεηείηαη ε ζεσξία πνπ αλήγαγε ηα κέζα επηθνηλσλίαο ζε 

«βηνκεραλία δηακφξθσζεο ζπλεηδήζεσλ» πνπ επηβάιιεη αμίεο θαη ηδέεο ζε έλα 

παζεηηθφ θνηλφ. Σν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ απηή ηελ επνρή κεηαηνπίδεηαη «απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ κεραληζκψλ θαη ηερληθψλ θαηαζθεπήο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

θαη αλαπαξαγσγήο ηεο ηδενινγίαο, ζην δήηεκα ηεο παξαγσγήο ησλ ιατθψλ 

ηαπηνηήησλ θαη ηεο θαηαζθεπήο ησλ λνεκάησλ απφ ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο θνηλσληθέο 

θαηεγνξίεο θνηλνχ» (Κσλζηαηληηλίδνπ, 2006, 29 ). Θα ιέγακε φηη δίλεηαη 

πξνηεξαηφηεηα ζηηο ζεκαζηνδνηήζεηο πνπ δίλνπλ ζηα κελχκαηα ηα ππνθείκελα 

αλάινγα κε ηα πξνζσπηθά θαη θνηλσληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ζε ζρέζε κε ηηο 

ηδενινγηθέο θαηαζθεπέο ησλ ίδησλ ησλ κέζσλ. Πιένλ αλαγλσξίδεηαη ζην θνηλφ ε 

δπλαηφηεηα λα αληηζηέθεηαη ζηηο πξνβαιιφκελεο απφ ηα κέζα ηδενινγίεο θαη λα 

δηακνξθψλεη ηα δηθά ηνπ λνήκαηα (Κσλζηαληηλίδνπ, 2006, 29). Γίλεηαη έκθαζε ζηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ κελχκαηνο, κέζνπ θαη θνηλνχ (Toulouse, 1990). 

Αλαγλσξίδεηαη ε ελεξγεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ εξκελεπηή θνηλνχ ζηελ 

εξκελεία ησλ κελπκάησλ ησλ κέζσλ. Σν θαζνξηζηηθφ δελ είλαη ην κήλπκα, αιιά ε 

δηαδηθαζία ηεο εξκελείαο ε νπνία ζπλερψο επαλαπξνζδηνξίδεηαη. Σν λφεκα ησλ 

κέζσλ δελ είλαη θάηη ζηαηηθφ, αιιά επαλαπξνζδηνξίδεηαη ζπλερψο αλάινγα κε ηελ 

νπηηθή θαη ηε ζπκβνιή ηνπ εξκελεπηή θαη ηίζεηαη ζε κηα ζπλερή δηαδηθαζία 
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εξκελείαο θαη επαλεξκελείαο, ρσξίο βέβαηα λα κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ εληειψο  νη 

πξσηαξρηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ δίλνπλ ηα ίδηα ηα κέζα (Thompson, 1998, 79). Γίλεηαη 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα κηαο πην ζηνραζηηθήο θαη θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ  

θνηλνχ απέλαληη ζε δεηήκαηα φπσο νη αλαπαξαζηάζεηο ησλ κέζσλ, ε γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θαζψο θαη νη ζεαηέο θαη αζέαηεο δηαπινθέο ησλ πνηθίισλ θνξέσλ 

θχξνπο θαη εμνπζίαο, ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη δηαρεηξηζηέο ησλ πην 

ζεκαληηθψλ κέζσλ (Υαξακήο, 2001, 201) 

 Δπίζεο αξρίδεη λα  αλαγλσξίδεηαη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηβνιήο 

κέηξσλ θαη θαλφλσλ απαγφξεπζεο ζην πεξηβάιινλ ησλ λέσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, 

θαζψο θαζίζηαηαη φιν θαη πην δχζθνιε ε παξεκπφδηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ παηδηψλ 

ζε πιηθφ πνπ ζεσξείηαη επηβιαβέο ή αθαηάιιειν κέζσ ησλ λέσλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο, ιφγσ ηεο θχζεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, π.ρ. (πιηθφ θαη 

απαίηεζε). 

Οη εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο απηή ηελ πεξίνδν 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ πξντφλησλ, αξρηθά κέζσ ηεο αχμεζεο 

ησλ θαλαιηψλ ηεο ηειεφξαζεο κέρξη ηελ πιεηάδα ησλ ζεκεξηλψλ ςεθηαθψλ κέζσλ. 

Με ηε ζχγθιηζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο, 

ηα φξηα κεηαμχ ΜΜΔ παξνρήο γξακκηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ην επξχ θνηλφ, φπσο ε 

ηειεφξαζε, θαη ησλ κέζσλ παξνρήο δηαδξαζηηθψλ ππεξεζηψλ, ζε πεξηνξηζκέλν 

θνηλφ, φπσο ην Γηαδίθηπν, γίλνληαη φιν θαη ιηγφηεξν επδηάθξηηα. Δπηπιένλ ε ηηκή ησλ 

ζπζθεπψλ ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ, φπσο θνξεηή βηληενθάκεξα, ςεθηαθή 

θσηνγξαθηθή κεραλή, πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο κεηψλνληαη ζηαζεξά, κε απνηέιεζκα 

φια απηά λα γίλνληαη πξνζηηά ζην κέζν θαηαλαισηή. Οη αιιαγέο απηέο έρνπλ 

ηδηαίηεξν αληίθηππν ζηα παηδηά. 

Σα παηδηά ηψξα έρνληαο πξφζβαζε ζε φια απηά ηα ηερλνινγηθά κέζα, έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ έλαλ πην ελεξγεηηθφ ξφιν σο παξαγσγνί πνιηηηζκνχ. 

Οη λένη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ππνινγηζηή, ηνλ ππνινγηζηή ηακπιέηα, 

ην θηλεηφ ηειέθσλν γηα λα παξάγνπλ κνπζηθή, γηα λα επεμεξγαζηνχλ εηθφλεο ή λα 

κνληάξνπλ βίληεν. Ζ απμαλφκελε απηή πξφζβαζε ησλ παηδηψλ ζηηο ηερλνινγίεο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο δεκηνπξγεί αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ έθζεζή ηνπο 

ζε πιηθφ ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο. Δλψ νη παιηφηεξεο ηερλνινγίεο, φπσο ν 

θηλεκαηνγξάθνο θαη ε ζπκβαηηθή ηειεφξαζε επέηξεπαλ ηνλ θεληξηθφ έιεγρν, ηα 
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λεφηεξα ΜΜΔ φπσο ην βίληεν θαη ε θαισδηαθή/δνξπθνξηθή ηειεφξαζε πεξηνξίδνπλ 

ζεκαληηθά ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ. 

 Απηή ε αλεζπρία, φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ, απνθηά κεγαιχηεξε 

έληαζε ζήκεξα κε ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία θαη ηηο ηειεπηαίεο εθαξκνγέο ηνπ 

δηαδηθηχνπ. ήκεξα έρεη θαηαζηεί εχθνιε ε αληηγξαθή, ε θπθινθνξία πιηθνχ θαη ε 

απνζηνιή ηνπ ζε φιν ηνλ θφζκν κέζσ ηειεθσληθήο γξακκήο. Δπίζεο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα «δεκηνπξγήζεη» νηηδήπνηε θαη νπνηνζδήπνηε 

άιινο κπνξεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε απηφ ην πιηθφ. Ζ επηθνηλσλία φισλ κέζα 

ζην δηαδίθηπν, ρσξίο ηαπηφηεηα είλαη πάξα πνιχ εχθνιε, ζηελ επνρή ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο  θαζψο ην δηαδίθηπν εμαζθαιίδεη ηδησηηθφηεηα θαη αλσλπκία. 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην εληείλεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ην θαηά πφζν ε επηβνιή 

πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ είλαη αθελφο εθηθηή θαη αθεηέξνπ απνηειεζκαηηθή 

(Buckingham, 2008, 67-70). 

 Απφ ηελ άιιε νη επθαηξίεο, φπσο π.ρ. ε επηθνηλσλία θαη ε δηαζθέδαζε κε 

θίινπο κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηνπο λένπο θαη 

ηα παηδηά κέζα ζην δηαδίθηπν είλαη πνιιέο θαη ζεκαληηθέο κε απνηέιεζκα λα κε 

κπνξνχλ λα παξαβιεθζνχλ κπξνζηά ζηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ, φπσο είλαη 

π.ρ. ε απνθάιπςε ή θινπή ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο Γη’ απηφ ζήκεξα 

ππνζηεξίδεηαη φηη επθαηξίεο θαη θίλδπλνη (opportunities&risks) ζην δηαδίθηπν πάλε 

ρέξη-ρέξη. «Οη πξνζπάζεηεο γηα αχμεζε ησλ επθαηξηψλ κπνξεί επίζεο λα  απμήζεη 

ηνπο θηλδχλνπο, ελψ νη πξνζπάζεηεο γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ, κπνξεί λα 

πεξηνξίζνπλ ηηο επθαηξίεο γηα ηα παηδηά». Ζ πξφηαζε, ινηπφλ, πνπ ζπζηήλεηαη είλαη 

«κηα πξνζεθηηθή εμηζνξξφπεζε επθαηξηψλ-θηλδχλσλ, ε νπνία αλαγλσξίδεη ηηο 

εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ ζην δηαδίθηπν, ζην ζχλνιφ ηνπο» (Livingstone, S.,Haddon, L., 

Görzig, Α., Ólafsson, K., 2011, ζ. 2).  

 Πξνθεηκέλνπ ε εμηζνξξφπεζε απηή λα επηηεπρζεί (θαη λα απνθεπρζεί ε 

επηζηξνθή ζε θαλνληζηηθά πιαίζηα) θαη ηα παηδηά λα κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ κε 

αζθάιεηα ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν, ε ζχγρξνλε δηεξεχλεζε ηνπ 

δεηήκαηνο (Sonck, N., Livingstone, S., Kuiper, E., and de Haan, J., 2011) πξνηείλεη 

ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ δεμηνηήησλ αζθάιεηαο (safety skills)θαη θξηηηθψλ δεμηνηήησλ 

γξακκαηηζκνχ(critical literacy skills). Καιιηεξγψληαο-δηδάζθνληαο ηηο κελ κπνξεί 

επίζεο λα βειηησζνχλ θαη νη δε. Καη επίζεο, «δεδνκέλνπ φηη νη δεμηφηεηεο αζθάιεηαο 
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νδεγνχλ ζε άιιεο δεμηφηεηεο, ςεθηαθέο, θαη νη δεμηφηεηεο απηέο ζπλδένληαη κε 

κεγαιχηεξε δξαζηεξηφηεηα ζε επηγξακκηθφ πεξηβάιινλ, δηδάζθνληαο ηα παηδηά λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν κε αζθαιή ηξφπν δελ ρξεηάδεηαη λα κεησζνχλ νη 

επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ απηφ· ελψ ζπκβαίλεη ην αληίζεην.»(Sonck, N., 

Livingstone, S., Kuiper, E., and de Haan, J., 2011, ζ. 4). 

ια ηα παξαπάλσ πξνζαλαηνιίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηεο αγσγήο ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο ζηελ θαιιηέξγεηα δηεπξπκέλσλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ 

αζθαιείαο πνπ ζα βνεζήζνπλ ην άηνκν λα αληαπνθξηζεί ζην λέν πεξηβάιινλ ηεο 

ζχγθιηζεο ησλ κέζσλ κε ηελ πιεξνθνξηθή κε ηξφπν αθελφο ελεξγεηηθφ-δεκηνπξγηθφ 

θαη εξγαιεηαθφ θαη αθεηέξνπ αζθαιή. Έηζη δίλεηαη πξνβάδηζκα ζηελ ελδπλάκσζε 

θαη ηελ ππεπζπλνπνίεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηα λέα κέζα επηθνηλσλίαο. 

H αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα εζηηάδεη ζηελ ππεπζπλνπνίεζε 

ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ θαη ζηε δπλαηφηεηα απηνπξνζηαζίαο ηνπο απέλαληη ζηνπο 

θηλδχλνπο πνπ θξχβεη ην δηαδίθηπν κέζσ ηεο θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα 

επσθειεζνχλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη (Αλαθνίλσζε 

2012/196). 
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Β ΜΔΡΟ 

ΟΙ ΣΡΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΙ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΧΓΗ 

ΣΑ ΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟ ΠΔΡΟΔΥΟΜΔΝΟ ΣΧΝ 

ΡΤΘΜΙΣΙΚΧΝ ΚΔΙΜΔΝΧΝ 

 

1.Διζαγωγή 

 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα κειεηήζνπκε θείκελα δηαθφξσλ νξγάλσλ 

ηεο Δ.Δ. (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Δπξσπατθφ πκβνχιην), φπσο νδεγίεο, ζπζηάζεηο, 

αλαθνηλψζεηο θηι., ηα νπνία ξπζκίδνπλ ηελ πνιηηηθή πνπ αθνξά ζηελ αγσγή ζηα 

κέζα επηθνηλσλίαο θαη δίλνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηνκέα απηνχ ζηα θξάηε κέιε. Μέζα απφ ηα θείκελα απηά επηδηψθνπκε λα 

δηεξεπλήζνπκε ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ αγσγή ζηα 

κέζα επηθνηλσλίαο θαη πψο απηή έρεη δηακνξθσζεί ζηελ εμέιημή ηεο κέρξη ην 

ζεκεξηλφ ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. 

Απφ ηε κειέηε ησλ επξσπατθψλ θεηκέλσλ πξνέθπςε φηη απηά κπνξνχλ λα 

νκαδνπνηεζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε 

ζρεκαηηθά, ηξεηο πεξηφδνπο απφ ηηο νπνίεο πεξλά ε επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ 

αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία κε ηηο ηξεηο 

πεξηφδνπο απφ ηηο νπνίεο πεξλά ε ηζηνξηθή εμέιημε θαη ην λφεκα ηεο αγσγήο ζηα 

κέζα επηθνηλσλία.  

πγθεθξηκέλα: 

α) ζηελ πξψηε πεξίνδν, έρνπκε θείκελα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ ζα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο θαη εμνρήλ πξνζηαηεπηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Πξνηείλνπλ ηελ 

πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ θαηά ηελ θαηαλάισζε πξντφλησλ ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, 

κέζσ απζηεξψλ θαλφλσλ πξνζηαζίαο θαη επίβιεςεο, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα 

επηβάιεη ε πνιηηεία, λα ηεξνχλ ηα ίδηα ηα κέζα θαη λα παξαθνινπζνχλ νη ελήιηθεο. 

Σέηνηνπ είδνπο θείκελα ηα ζπλαληάκε ηελ επνρή πνπ θπξηαξρνχλ ηα θιαζηθά ΜΜΔ. 

Θα  κπνξνχζακε λα πνχκε φηη δελ αλαθέξνληαη ζε θάπνηνπ είδνπο αγσγή, κε ηελ 

έλλνηα ηεο δηακφξθσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ αλειίθσλ, αιιά πεξηνξίδνληαη 

ζηελ επηβνιή απζηεξψλ θαλφλσλ σο πξνο ην ηη είλαη επηηξεπηφ λα παξαθνινπζνχλ ηα 
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παηδηά θαη ηη φρη θαη ζηελ απαγφξεπζε επαθήο κε ην «απαγνξεπκέλν», ην επηδήκην, ην 

επηθίλδπλν.  (δεθαεηίεο ’80-’90)  

β) ζηε δεχηεξε πεξίνδν, έρνπκε θείκελα ηα νπνία αξρίδνπλ λα παξάγνληαη κε 

ηελ πξψηε εκθάληζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ επηγξακκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηα νπνία, 

ελ ζπληνκία, εζηηάδνπλ ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπο ζηελ θξηηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ ησλ κέζσλ θαη πξνηείλνπλ, επίζεο, πξνγξάκκαηα αγσγήο 

ζηα κέζα επηθνηλσλίαο πνπ ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηα κέηξα πξνζηαζίαο. Χζηφζν, δελ 

ιείπνπλ θαη ζηα θείκελα απηήο ηεο πεξηφδνπ, δηαηάμεηο, πνπ αλαθέξνληαη μεθάζαξα 

ζε πξνζηαζία (χζηαζε 2006/952).  (κεηά ην 2000 θαη σο ην 2006) 

γ) ζηελ ηξίηε πεξίνδν, θαηαηάζζνπκε θείκελα ηα νπνία ζεσξψληαο 

αλαπφθεπθηε ηελ επαθή ησλ παηδηψλ κε ηα λέα κέζα επηθνηλσλίαο, αλαγλσξίδνληαο 

αθελφο ηελ αδπλακία ησλ εμσηεξηθά επηβεβιεκέλσλ θαλφλσλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηα 

παηδηά θαη αθεηέξνπ ηελ επσθειή πιεπξά ησλ κέζσλ ζηε δσή ηνπ ζχγρξνλνπ 

αλζξψπνπ, πξνζαλαηνιίδνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπο ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ, νη 

νπνίεο ζα δίλνπλ ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα λέα κέζα κε 

ππεχζπλν ηξφπν θαη έρνληαο ηα εθφδηα λα πξνζηαηεχζνπλ κφλα ηνπο ηνλ εαπηφ ηνπο 

απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγνληαη απηά. Αθφκε φκσο θαη ζε απηή ηε ζχγρξνλε 

επνρή, παξάιιεια κε ηα θείκελα πνπ κηινχλ γηα ελεκέξσζε, θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ 

απηνπξνζηαζίαο θαη ππεπζπλνπνίεζε ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ ππάξρνπλ θείκελα, φπσο 

είλαη ε Έθζεζε 2011/0556, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο χζηαζεο 1998/560, 

ε νπνία ζπζηήλεη  ηελ εμσηεξηθή πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ κέζσ θαλφλσλ. (απφ ην 

2007 κέρξη ζήκεξα). 

 

2.Αναλςηική παποςζίαζη ηων κειμένων 

2.1.Ππώηη πεπίοδορ ηηρ εςπωπαϊκήρ πολιηικήρ για ηην αγωγή ζηα μέζα 

επικοινωνίαρ: κείμενα αποκλειζηικά με κανονιζηικό και πποζηαηεςηικό 

πποζαναηολιζμό απένανηι ζηα μέζα επικοινωνίαρ. (δεκαεηίερ ’80-’90) 

 ε απηή ηελ θαηεγνξία θεηκέλσλ, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 

1980 θαη 1990, δηαπηζηψλνπκε φηη δελ γίλεηαη αλαθνξά ζε αγσγή ζηα κέζα 
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επηθνηλσλίαο, ππφ ηελ έλλνηα ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ ζηφρν λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηθαλφηεηεο θαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ρξήζεο ησλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο θαη θαηαλάισζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο. Απηφ ην νπνίν είλαη θπξίαξρν ζε 

απηά ηα θείκελα είλαη ε αλαγθαηφηεηα πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ απφ πξνγξάκκαηα 

ηα νπνία κπνξνχλ λα ηνπο βιάςνπλ. Ζ αληίιεςε πνπ δεζπφδεη ζε απηά ηα θείκελα 

είλαη φηη ηα παξαδνζηαθά, αθφκε, κέζα επηθνηλσλίαο, ξαδηφθσλν θαη ηειεφξαζε, 

απνηεινχλ θνξείο επηδήκηνπ ή θαη επηθίλδπλνπ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αλειίθσλ 

πιηθνχ, απφ ην νπνίν ε πνιηηεία νθείιεη λα ηνπο πξνζηαηεχζεη κε ηε ιήςε ησλ 

θαηάιιεισλ θαλφλσλ-κέηξσλ, πνπ ζα επηβάιεη ζηα κέζα. Σα παηδηά εθιακβάλνληαη, 

σο παζεηηθνί δέθηεο, tabula rasa, πνπ εζσηεξηθεχνπλ θαη αλαπαξάγνπλ ηα εξεζίζκαηα 

πνπ δέρνληαη απφ ηα κέζα επηθνηλσλίαο, ρσξίο θακία δπλαηφηεηα θξηηηθήο 

αμηνιφγεζεο απηψλ θαη νη ελήιηθεο έρνπλ ππνρξέσζε λα ηα πξνζηαηεχζνπλ απφ 

απηά, νξίδνληαο θαλφλεο αλαθνξηθά κε ην ηη είλαη «θαιφ» λα έξρνληαη ζε επαθή θαη 

ηη φρη. 

Σφζν ε Οδεγία 89/552 ΔΟΚ ΣΥ φζν θαη ε αλαζεσξεκέλε Οδεγία 97/36 ΔΔ 

ΣΥ  ζην άξζξν 22 πξνηείλνπλ ηε ιήςε κέηξσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο  ψζηε 

ηα κέζα επηθνηλσλίαο «λα κελ πεξηιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα ηα νπνία ελδέρεηαη λα 

βιάςνπλ ζνβαξά ηε ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή ή εζηθή αλάπηπμε ησλ αλειίθσλ θαη, 

εηδηθόηεξα, πξνγξάκκαηα πνπ πεξηέρνπλ πνξλνγξαθηθέο ζθελέο ή ζθελέο άζθνπεο βίαο 

θαζώο επίζεο θαη κέηξα από ηελ πιεπξά ησλ κέζσλ, όπσο εηδηθή ζήκαλζε ζε θάπνηα 

πξνγξάκκαηα θαη ζηελή επίβιεςε θαη έιεγρν ηνπ ειέγρνπ, εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ θαη 

ησλ θεδεκόλσλ.» 

 Με ηε χζηαζε 98/560 ΔΚ ζπλερίδεη ην επίθεληξν ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο 

λα είλαη ε πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ απέλαληη ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, θαη ηα πην 

θαηλνχξγηα, θαζψο μεθηλά ζηαδηαθά ε ηερλνινγηθή εμέιημε απηψλ θαη ε δηάδνζε θαη 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν θέληξν βάξνπο ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ βξίζθεηαη ζην 

θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζεί γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ απφ 

ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο, ησλ ίδησλ ησλ κέζσλ θαη ησλ γνλέσλ, σζηφζν 

δηαπηζηψλνπκε εδψ ηα πξψηα δείγκαηα πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο πνιηηηθέο πνπ ζα 

ζηξέθνληαη ζηελ ελεκέξσζε, ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ, 

θαζψο φπσο αλαθέξεηαη, απηφ ζα απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ηνπ 

επξσπαίνπ πνιίηε ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. 
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Με ηελ Αλαθνίλσζε COM 2003/784
9
αθελφο εθθξάδεηαη ε αλαγθαηφηεηα λα 

επεθηαζεί ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο νδεγίαο ΣΥ ζην δηαδίθηπν θαη αθεηέξνπ 

εθθξάδεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο θαη ε αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο εθαξκνγήο ησλ πθηζηάκελσλ θαλφλσλ ζην δηαδίθηπν. Γηαηππψλνληαη, κελ νη 

πξψηεο ακθηζβεηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ θαλφλσλ ζην λέν 

πεξηβάιινλ, αθφκε, φκσο, θαη ζε απηφ ην θείκελν ην θέληξν βάξνπο δηαπηζηψλνπκε 

φηη βξίζθεηαη ζηελ αλάιεςε κέηξσλ πξνζηαζίαο πξνθεηκέλνπ λα πξνθπιαρζνχλ νη 

αλήιηθνη, απφ πεξηερφκελν βιαβεξφ. 

2.2 Γεύηεπη πεπίοδορ ηηρ εςπωπαϊκήρ πολιηικήρ για ηην αγωγή ζηα μέζα 

επικοινωνίαρ: κείμενα πος ειζάγοςν ηην αγωγή ζηα μέζα επικοινωνίαρ ωρ 

διαδικαζία γνωπιμίαρ και κπιηικήρ αξιολόγηζηρ ηων ίδιων και ηων μηνςμάηων 

πος εκπέμποςν (μεηά ηο 2000 έωρ ηο 2006) 

Σα κέηξα πξνζηαζίαο δίλνπλ, ζηαδηαθά, ηε ζέζε ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα 

αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο. Δδψ ζπλαληάκε θείκελα ζηα νπνία ζηακαηά λα 

θπξηαξρεί ε αξλεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ κέζσλ, αξρίδεη λα αλαγλσξίδεηαη ζηαδηαθά ε 

αλαπφθεπθηε θαη αλαγθαία επαθή φισλ, θαη ησλ παηδηψλ, κε ην δηαδίθηπν θαη 

πξνσζείηαη κηα θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη ηα πεξηερφκελά 

ηνπο. Μέζα απφ ηα θείκελα απηά πξνθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, πνπ ζα κπήζνπλ ηνπο αλήιηθνπο ζηε ιεηηνπξγία ησλ κέζσλ, ζηα 

θξπκκέλα κελχκαηα ησλ κέζσλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο θαη κέζα απφ ηελ θξηηηθή 

αμηνιφγεζε απηψλ ζα κπνξνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ επσθειψο θαη κε αζθάιεηα. 

Σν 2000 ην πκβνχιην κε ηε χζηαζε 2000/1466, κεηαμχ άιισλ ζπληζηάηελ 

ελζσκάησζε ηεο εθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

ζπλνιηθήο εθπαίδεπζεο ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία, ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαζψο θαη ζηελ εμσζρνιηθή εθπαίδεπζε. Καιεί  ηα θξάηε-κέιε λα 

ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ επηθνηλσληαθήο 

αγσγήο γηα παηδηά, εθήβνπο θαη ελήιηθεο, λα πξνσζήζνπλ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, λα θαηεπζχλνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο, ηνπο 

επαγγεικαηίεο ησλ ΜΜΔ θαη ηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο κε ζρεηηθή δξάζε, 

πξνο ηελ αλάπηπμε ελφο επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ θαη ηέινο, λα εμεηάζνπλ ην 

                                                           
9
 Απνηειεί ην απνηέιεζκα ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο θαη ησλ εθζέζεσλ πνπ αθνινχζεζαλ ηηο δχν 

νδεγίεο ΣΥ 
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ελδερφκελν πξνβνιήο ζρεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε επαξθή πνζνηηθά 

θαη πνηνηηθά θξηηήξηα, απφ δηάθνξα κέζα επηθνηλσλίαο. 

Οη ζπζηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ, σο ζπκπιεξσκαηηθέο ηεο χζηαζεο 98/560, 

δειαδή ε χζηαζε 2004/341 θαη ε χζηαζε 2006/952, εηζάγνπλ, ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε, ηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ζηα επξσπατθά ξπζκηζηηθά θείκελα, θαζψο  

ζπληζηνχλ ηελ πξνψζεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηα επηθνηλσληαθά 

κέζα, πνπ ζα απεπζχλνληαη ζηνπο γνλείο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη πάζεο θχζεσο 

παηδαγσγνχο, κε ζηφρν λα γίλνπλ ηθαλνί λα δηδάμνπλ ζηνπο αλήιηθνπο ηελ νξζή 

ρξήζε ησλ επηθνηλσληαθψλ κέζσλ. πγθεθξηκέλα ζπληζηνχλ λα αλαπηπρζνχλ δξάζεηο 

νη νπνίεο ζα παξέρνπλ «ζηνπο αλειίθνπο ηε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηνύλ κε ππεύζπλν 

ηξόπν ηηο νπηηθναθνπζηηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο επηγξακκηθέο ππεξεζίεο πιεξνθόξεζεο, 

θπξίσο κε ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ επαηζζεηνπνίεζεο ησλ γνλέσλ, ησλ δηδαζθόλησλ 

θαη ησλ εθπαηδεπηώλ ζρεηηθά κε ηηο δπλαηόηεηεο ησλ λέσλ ππεξεζηώλ θαη κε ηα κέζα 

δηα ησλ νπνίσλ απηέο κπνξνύλ λα θαηαζηνύλ αζθαιείο γηα ηνπο αλειίθνπο, ηδίσο κέζσ 

πξνγξακκάησλ αλάγλσζεο θαη θαηαλόεζεο ησλ κέζσλ ή πξνγξακκάησλ εθκάζεζεο ηεο 

ζεηηθήο ρξήζεο ηνπο, παξαδείγκαηνο ράξηλ κέζσ δηαξθνύο θαηάξηηζεο ζηε ζρνιηθή 

εθπαίδεπζε». 

Πην αλαιπηηθά, νη ζρεηηθέο κε ηελ εθπαίδεπζε δξάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

αλάγλσζε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ κέζσλ είλαη: α) δηαξθήο θαηάξηηζε ησλ 

δηδαζθφλησλ θαη εθπαηδεπηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ελψζεηο πξνζηαζίαο ησλ 

παηδηψλ, ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη ε επαηζζεηνπνίεζε πεξί ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ ηνπ 

δηαδηθηχνπ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηνπο ρψξνπο ζπδεηήζεσλ (chatrooms) θαη ηα θφξα, β) 

θαζηέξσζε εηδηθήο εθπαίδεπζεο γηα ην δηαδίθηπν απεπζπλφκελεο ζε παηδηά απφ πνιχ 

λεαξή ειηθία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπλεδξίσλ αλνηθηψλ γηα ηνπο γνλείο, γ) 

νινθιεξσκέλε εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα ελζσκαηψλεηαη ζηα ζρνιηθά 

πξνγξάκκαηα θαη ζηα πξνγξάκκαηα αλάγλσζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο, ψζηε λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππεχζπλε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ. 

Μπνξνχκε, ινηπφλ, λα επηζεκάλνπκε κηα θαζαξή κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ 

βάξνπο απφ ηνπο θαλφλεο πνπ νθείινπλ λα ζέηνπλ ηα κέζα επηθνηλσλίαο γηα λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηνπο αλήιηθνπο πξνο κηα πην ελεξγεηηθή θαη θξηηηθή δηαδηθαζία πνπ 
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είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ, θαη ελ πξνθεηκέλσ ησλ παηδηψλ. Σν ίδην ην 

άηνκν αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηνπ ηξφπνπ πξφζιεςεο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

επηθνηλσληαθψλ κέζσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο.  Ξεθηλά λα εηζάγνληαη σο πξφηππν 

αληηκεηψπηζεο ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο απφ ηνπο αλήιηθνπο ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο 

ζηα κέζα επηθνηλσλίαο πνπ ζα κπνξέζνπλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα κέηξα πξνζηαζίαο. 

Σν 2006 κάιηζηα ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δηνξγαλψλεη ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε 

ηνπ Media Literacy Expert Group
10

, ην νπνίν απνηειεί κηα νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ 

πνπ ζθνπφ έρεη λα θαζνξίζεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ηάζεηο ηεο αγσγήο ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο, ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ νξζψλ πξαθηηθψλ ζε επξσπατθφ 

επίπεδν θαη λα πξνηείλεη δξάζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ. ηε ζπλεδξίαζε απηή δφζεθε ην 

ζηίγκα γηα έλα ελ δπλάκεη θνηλφ φξακα γηα ηελ πξφνδν ηεο νπηηθναθνπζηηθήο αγσγήο 

ζηελ Δπξψπε. 

2.3. Σπίηη πεπίοδορ ηηρ εςπωπαϊκήρ πολιηικήρ για ηην αγωγή ζηα μέζα 

επικοινωνίαρ: κείμενα με δημιοςπγικό και επγαλειακό πποζαναηολιζμό ζηην 

αγωγή ζηα μέζα επικοινωνίαρ (από ηο 2006 έωρ ζήμεπα) 

 

Μεηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπMedia Literacy Expert Group ην 2006, ηα επξσπατθά 

θείκελα πνπ ξπζκίδνπλ ζέκαηα αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο κπαίλνπλ ζε κηα λέα 

θάζε, ζηελ πην ψξηκε, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο θεηκέλσλ απνηειεί ε αληίιεςε/αληηκεηψπηζε ηεο αγσγήο ζηα λέα, πηα, 

κέζα επηθνηλσλίαο σο θνηλσληθφ δηθαίσκα θαη επαγγεικαηηθφ πξνζφλ, σο κηα δέζκε 

επέιηθησλ ηθαλνηήησλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ζην άηνκν ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θνηλσλία 

ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο παγθφζκηαο επηθνηλσλίαο, πνπ είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθέο 

ζε δεμηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηηο ζχγρξνλεο ΣΠΔ, αιιά θαη σο αζπίδα πξνζηαζίαο θαη 

ηθαλφηεηα απηνπξνζηαζίαο ζηηο ηειεπηαίεο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Γίλεηαη 

έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ε αγσγή ζηα λέα κέζα επηθνηλσλίαο παξέρεη γλψζε ησλ 

κέζσλ, θαζ’ εαπηψλ θαη αθνινχζσο δπλαηφηεηεο δεκηνπξγηθήο θαη επσθεινχο 

αμηνπνίεζήο ηνπο ζε δηάθνξεο θαη δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο  κε αζθάιεηα.  

 ε απηή ηελ θαηεγνξία θεηκέλσλ εληάζζνπκε: 1) κηα νκάδα απφ θείκελα, ζηα 

νπνία ε αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο έρεη δεκηνπξγηθφ θαη εξγαιεηαθφ 

                                                           
10
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πξνζαλαηνιηζκφ θαη εζηηάδνπλ ζηε νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε 

ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη 2) κηα νκάδα θεηκέλσλ απφ ην 2010 θαη εμήο 

ηα νπνία, ρσξίο λα εγθαηαιείπνπλ ηνλ δεκηνπξγηθφ θαη εξγαιεηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

ηεο αγσγήο ζηα κέζα, πξνζαξκνδφκελα, πξνθαλψο, ζηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ησλ 

κέζσλ επηθνηλσλίαο, ηηο ηειεπηαίεο ππεξεζίεο ηνπο π. ρ. κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, 

εηθνληθέο θνηλφηεηεο θιπ. θαη ηηο αλαγθαηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ απηά, εζηηάδνπλ 

ζην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ αλαθνξηθά κε απηά, φκσο κε εληειψο 

δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, απφ απηφλ πνπ ζπλαληήζακε ζηα θείκελα ηεο 1
εο

 

θαηεγνξίαο. ηα θείκελα απηά πεξηέρεηαη, αθελφο κηα ζαθήο αλαγλψξηζε ησλ 

επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν-γίλεηαη αλαθνξά αθφκε θαη γηα παηδηθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα- θαη κηα ζεηηθή ζηάζε ζηελ επαθή ησλ παηδηψλ κε απηφ θαη 

αθεηέξνπ ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ απηφ, ηδηαίηεξα 

ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, φπσο θινπή ηαπηφηεηαο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, 

ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο, επηθνηλσλία κέζσ δηαδηθηχνπ κε ζθνπφ ηελ απνπιάλεζε 

θ. ά.  

 

2.3.1 Κείμενα για ηην οικονομική, πολιηική και κοινωνική διάζηαζη ηηρ αγωγήρ 

ζηα μέζα επικοινωνίαρ 

 

Σελ αξρή θάλεη ε Οδεγία 2007/65 ΔΚ ζηελ νπνία εληνπίδνπκε γηα πξψηε 

θνξά ηνλ φξν «παηδεία γηα ηα κέζα». πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη: «Η «παηδεία γηα ηα 

κέζα» παξαπέκπεη ζηηο δεμηόηεηεο, ηηο γλώζεηο θαη ηελ θαηαλόεζε ησλ θαηαλαισηώλ 

πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ απνηειεζκαηηθά θαη κε αζθάιεηα ηα 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα. Οη έρνληεο παηδεία γηα ηα κέζα κπνξνύλ λα θάλνπλ 

ηεθκεξησκέλεο επηινγέο, λα θαηαλννύλ ηε θύζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ππεξεζηώλ 

θαη λα αμηνπνηνύλ πιήξσο ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο 

επηθνηλσληώλ. Μπνξνύλ λα πξνζηαηεύνληαη θαιύηεξα νη ίδηνη θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο 

από ην επηδήκην ή πξνζβιεηηθό πιηθό. Καηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα πξνσζεζεί ε 

αλάπηπμε ηεο παηδείαο γηα ηα κέζα ζε όια ηα ζηξώκαηα ηεο θνηλσλίαο θαη λα 

παξαθνινπζείηαη εθ ηνπ ζύλεγγπο ε ζρεηηθή πξόνδνο.» 

Άμηα ιφγνπ είλαη ε χπαξμε ζηελ Οδεγία 2007/65 ΔΚ, (45) ε παξάγξαθνο γηα  

πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ κε ηελ έλλνηα πνπ αλαιχζεθε ζηελ 1
ε
 θαηεγνξία θεηκέλσλ, 
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πξνζηαηεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Θα κπνξνχζακε έλα πνχκε φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ 

αλαρξνληζκφ ή έλα πηζσγχξηζκα ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο. κσο, φπσο ζα θαλεί θαη 

παξαθάησ ε παξνπζία ηέηνησλ αλαθνξψλ ζε θείκελα πνιηηηθήο είλαη δηαρξνληθή. 

Μπνξεί ε ζέζε ηνπο λα κελ είλαη ε θπξίαξρε πιένλ, φκσο εμαθνινπζνχλ λα 

ππάξρνπλ. 

Αθνινπζνχλ επξσπατθά θείκελα ηα νπνία πξνζαλαηνιίδνπλ ηελ αγσγή ζηα 

κέζα επηθνηλσλίαο ζηελ θαηεχζπλζε πνπ αδξά, δίλεηαη κε ηελ παξαπάλσ νδεγία θαη 

καο δίλνπλ πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο. Έρνπκε, ινηπφλ α) ηελ αλαθνίλσζε ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο «Δπξσπατθή πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ηνλ γξακκαηηζκφ ζηα 

κέζα επηθνηλσλίαο ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ» ην 2007, β) ηελ αλαθνίλσζε ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 2008, γηα κηα επξσπατθή πξνζέγγηζε 

ζρεηηθά κε ηελ παηδεία γηα ηα κέζα επηθνηλσλίαο ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ, γ) ην 

ςήθηζκα θαη ηελ έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην γξακκαηηζκφ 

ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν ην 2008, δ) ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηε επξσπατθή πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ηελ παηδεία ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ επίζεο ην 2008 θαη ε) ηε ζχζηαζε ηεο 

Δπηηξνπήο, ζρεηηθά κε ηoλ γξακκαηηζκφ ζηα κέζα επηθνηλσλίαο (παηδεία γηα ηα 

Μέζα) ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ γηα αληαγσληζηηθφηεξν νπηηθναθνπζηηθφ θιάδν θαη 

θιάδν πεξηερνκέλνπ θαη γηα κηα θνηλσλία ηεο γλψζεο ρσξίο απνθιεηζκνχο ην 2009. 

Σα θείκελα απηά βξίζθνληαη ζε ζηελή ζρέζε κε ηε λέα νδεγία γηα ηηο 

ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ(2007/65). Απνηππψλνπλ κηα λέα θαηεχζπλζε 

ζηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, ε νπνία ελ πνιινίο δηθαηνινγείηαη απφ ηελ 

ηεξάζηηα αιιαγή πνπ επέξρεηαη ζην επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ κε ηελ ξαγδαία 

αλάπηπμε ησλ λέσλ κέζσλ θαη ηε ζχγθιηζή ηνπο κε ηηο ηερλνινγίεο ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ, αιιά θαη 

απφ ηε δχλακε πνπ έρνπλ απνθηήζεη ηα κέζα επηθνηλσλίαο, κέζσ ηεο ζπγθέληξσζεο 

ηνπο ζηα ρέξηα ιίγσλ θαη ην ζπλαθφινπζν θίλδπλν ηεο πνιπθσλίαο θαη ηνπ 

πινπξαιηζκνχ. 

Έηζη ε αγσγή ζηα κέζα επαλαπξνζδηνξίδεηαη θαη εθιακβάλεηαη σο ζχλνιν 

ηθαλνηήησλ ελεξγνχ ρξήζεο φισλ ησλ κέζσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ 

ςεθηαθψλ, φπσο δηαδξαζηηθή ηειεφξαζε, κεραλψλ αλαδήηεζεο ζην Ίληεξλεη, 

εηθνληθέο θνηλφηεηεο θαζψο θαη ηθαλνηήησλ αμηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ ησλ κέζσλ 
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επηθνηλσλίαο γηα ςπραγσγία, πξφζβαζε ζηνλ πνιηηηζκφ, δηαπνιηηηζηηθφ δηάινγν, 

κάζεζε θαη εθαξκνγέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (ιφγνπ ράξε κέζσ βηβιηνζεθψλ, 

δηαδηθηπαθψλ εθπνκπψλ/βηληενκελπκάησλ)· θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο, δεκηνπξγηθήο ρξήζεο απηψλ, θαηαλφεζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ κέζσλ. 

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε αγσγή ζηα λέα κέζα επηθνηλσλίαο εληάζζεηαη ζην 

επξχηεξν νηθνλνκηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην ηεο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο σο κηα δηεπξπκέλνπ θάζκαηνο ηθαλφηεηα, ε νπνία εμαζθαιίδεη ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σα 

ζπγθεθξηκέλα θείκελα κε ζαθήλεηα πξνζδηνξίδνπλ ηελ αγσγή ζηα κέζα σο βαζηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζαβφλαο ην 2000. Θεσξείηαη φηη απμάλεη ζεκαληηθά ηα 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη ζπλεηζθέξεη απφ άπνςε εζληθήο νηθνλνκίαο ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Ληζαβφλαο(Φήθηζκα 2129/2008).  

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα θείκελα απηά, ε αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο 

ζπλδέεηαη κε ηνλ επξσπατθφ πνιηηηζκφ, θαζψο κέζσ ησλ ηθαλνηήησλ ρξήζεο ησλ 

λέσλ κέζσλ θαη ησλ ΣΠΔ νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά αιιά θαη λα δεκηνπξγνχλ πξντφληα πνιηηηζκνχ. «Ο 

γξακκαηηζκόο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο (παηδεία γηα ηα Μέζα) δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό 

ξόιν ζηελ αύμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο όζνλ αθνξά ηελ επξσπατθή νπηηθναθνπζηηθή 

θιεξνλνκηά θαη ηηο πνιηηηζηηθέο ηαπηόηεηεο, θαζώο θαη γηα ηε δηεύξπλζε ησλ γλώζεσλ 

θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ νπηηθναθνπζηηθή θιεξνλνκηά θαη ζε πξόζθαηα επξσπατθά 

πνιηηηζηηθά έξγα.»(πκπεξάζκαηα 2008/140). Μέζσ ηεο πξφζβαζεο ζηηο ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο θαη ηεο αγσγήο ζε απηέο επηηπγράλεηαη: α) «Επαηζζεηνπνίεζε θαη 

εμνηθείσζε, ηδίσο λεαληθώλ επξσπατθώλ αθξναηεξίσλ, κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή καο 

θιεξνλνκηά, θαζώο θαη αύμεζε ηνπ ελδηαθέξνληόο ηνπο γηα ηηο ηαηλίεο απηέο, θαζώο 

θαη γηα πξόζθαηεο επξσπατθέο ηαηλίεο», β) «πξνώζεζε ηεο απόθηεζεο δεμηνηήησλ ζηελ 

παξαγσγή νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη δεμηνηήησλ δεκηνπξγηθόηεηαο», 

γ) «θαηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ, ηόζν από ηε ζθνπηά ησλ 

θαηαλαισηώλ, όζν θαη ησλ δεκηνπξγώλ πεξηερνκέλνπ» (Αλαθνίλσζε 833/2007). 

Πεξαηηέξσ ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο 

εθιακβάλεη ηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλία: α) σο δπλαηφηεηα θνηλσληθήο έληαμεο, 
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θαζψο εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο φισλ ζηηο πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη 

εμαιείθεη ηνπο απνθιεηζκνχο(χζηαζε 2009/625), β) σο θνηλσληθφ δηθαίσκα, πνπ 

θαζηζηά ηνπο πνιίηεο ελεξγνχο ζπκκεηέρνληεο ζηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

εμαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρή φισλ ζηελ αλνηρηή παγθφζκηα επηθνηλσλία, ζπλζήθεο 

απαξαίηεηεο γηα κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία(Φήθηζκα 2008/2129) γ) σο κέζν 

δηαζθάιηζεο ηνπ πινπξαιηζκνχ θαη ηεο πνιπθσλίαο κέζα ζε έλα επηθνηλσληαθφ 

πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε ζπγθέληξσζε ησλ κέζσλ θαη ν θίλδπλνο 

γηα ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ πνιπθσλία ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη απμεκέλνο. Ζ αγσγή 

ζηα κέζα επηθνηλσλίαο «ζα δώζεη ζηνπο πνιίηεο ηε δπλαηόηεηα θξηηηθήο αμηνιόγεζεο 

ηνπ εάλ θαη θαηά πόζνλ ηα ζπκθέξνληα ησλ παξαγσγώλ κέζσλ επεξεάδνπλ ην 

πεξηερόκελν θαη ηε δηακόξθσζε ηεο πξνζθνξάο». Θα ηνπο εθνδηάζεη κε ηε 

«δπλαηόηεηα θηιηξαξίζκαηνο ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηώλ κέζα από ηνλ θαηαθιπζκό 

δεδνκέλσλ θαη εηθόλσλ πνπ παξέρνπλ ηα λέα κέζα επηθνηλσλίαο θαη ηεξάξρεζεο 

απηώλ»(χζηαζε 2009/625·Έθζεζε 2008/2129·Αλαθνίλσζε 9149/2008·Αλαθνίλσζε 

833/2007), ε) σο δπλαηφηεηα δεκηνπξγηθήο ρξήζεο ησλ λέσλ κέζσλ, ηα νπνία 

πξνυπνζέηνπλ ελεξγφ ξφιν ηνπ ρξήζηε θαη ηνλ θέξλνπλ ζε επαθή κε ηε ιεηηνπξγία 

ησλ κέζσλ ζη) σο ππεχζπλε ρξήζε ησλ κέζσλ, ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ηεο ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηα λέα κέζα επηθνηλσλίαο θαη πξσηίζησο ην δηαδίθηπν, 

εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη αληηιακβάλεηαη ην ξφιν 

ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. 

Θα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε φηη, ε αγσγή ζηα λέα κέζα επηθνηλσλίαο 

παξνπζηάδεηαη ζηα θείκελα απηά σο αζπίδα πξνζηαζία πνπ κπνξνχλ λα 

θαιιηεξγήζνπλ/αλαπηχμνπλ ηα ίδηα ηα άηνκα, κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε, 

απέλαληη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, 

απέλαληη ζηε ρεηξαγψγεζε απφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ κέζσλ ζηα ρέξηα ιίγσλ θαη ηνλ 

θίλδπλν γηα ηελ αλεμαξηεζία ησλ πιεξνθνξηψλ, απέλαληη ζηελ αζθάιεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ ηα κέζα, κέζσ ηεο ηεξάξρεζεο, ηνπ θηιηξαξίζκαηνο θαη 

ηεο ζχγθξηζεο κε άιιεο πεγέο. Ζ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη δε ζηα λέα κέζα 

επηθνηλσλίαο γίλεηαη ην κέζν πξνζηαζίαο απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα 

ζην λέν επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε έμσζελ παξέκβαζε γηα 

απηφ. πκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ ελεξγνχ πνιίηε ν νπνίνο είλαη εθνδηαζκέλνο κε 

πιήζνο δεμηνηήησλ πνπ κπνξεί λα ηηο ρξεζηκνπνηεί επέιηθηα θαη δεκηνπξγηθά θαη 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο πάζεο θχζεσο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο ηνπ 21
νπ

 αηψλα. 
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ηα παξαπάλσ  θείκελα ζεκεηψλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο: α)γηα βειηίσζε ησλ επηπέδσλ ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, β)γηα 

πξνψζεζε ηεο ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο, ηεο ηαθηηθή παξαθνινχζεζεο θαη ππνβνιήο 

εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο πηπρέο θαη δηαζηάζεηο ηεο αγσγήο ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο, γ) γηα ηελ αλάπηπμε θξηηεξίσλ θαη δεηθηψλ γηα ηε κέηξεζε ησλ 

επηπέδσλ αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, δ) γηα ηελ αληαιιαγή νξζψλ πξαθηηθψλ, ε) 

γηα ζπλεξγαζία φισλ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί θαη λα 

βειηησζεί ε αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο.  

πγθεθξηκέλα ζην Φήθηζκα 2008/2129 ππνγξακκίδεηαη φηη «νη εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηα κέζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ όινπο ηνπο πνιίηεο 

– ηα παηδηά, ηνπο λένπο, ηνπο ελήιηθεο, ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηα άηνκα κε αλαπεξία». 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αγσγή ζηα κέζα «μεθηλάεη από ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ κε ηελ 

δηαπαηδαγώγεζε σο πξνο ηνλ ηξόπν επηινγήο ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρνπλ ηα κέζα 

επηθνηλσλίαο - ηνλίδνληαο ζρεηηθά ηε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ζηα κέζα γηα ηνπο 

γνλείο, νη νπνίνη δηαδξακαηίδνπλ νπζηαζηηθό ξόιν κέζα από ηε δηακόξθσζε ησλ 

ζπλεζεηώλ ησλ παηδηώλ όζνλ αθνξά ηα κέζα επηθνηλσλίαο - θαη ζπλερίδεηαη ζην 

ζρνιηθό πεξηβάιινλ, αιιά θαη κέζα από ηελ δηά βίνπ κάζεζε θαη εληζρύεηαη από ην 

έξγν ησλ εζληθώλ, θξαηηθώλ θαη ξπζκηζηηθώλ αξρώλ θαη ηηο δξάζεηο ησλ 

επαγγεικαηηώλ θαη ησλ θνξέσλ ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο». 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ςεθίζκαηνο: 

 «ππνγξακκίδεη όηη ε εθπαίδεπζε ζηα κέζα ζα πξέπεη λα απνηειεί κέξνο ηεο επίζεκεο 

παηδείαο όπνπ ζα έρνπλ πξόζβαζε όια ηα παηδηά θαη ζα είλαη ελζσκαησκέλε ζην 

πξόγξακκα δηδαζθαιίαο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο· 

 δεηεί λα ζπκπεξηιεθζεί ν γξακκαηηζκόο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο σο έλαηε βαζηθή 

ηθαλόηεηα ζην επξσπατθό πιαίζην αλαθνξάο γηα ηε δηά βίνπ κάζεζε ζύκθσλα κε ηε 

ζύζηαζε 2006/962/ΕΚ· 

 ζπληζηά λα είλαη ε εθπαίδεπζε ζηα κέζα θαηά ην δπλαηόλ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ 

πξάμε θαη λα ζπλδέεηαη κε νηθνλνκηθά, πνιηηηθά, θηινινγηθά, θνηλσληθά θαη 

θαιιηηερληθά καζήκαηα θαη κε καζήκαηα ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη πξνηείλεη ηε 

δεκηνπξγία εηδηθνύ καζήκαηνο "Εθπαίδεπζε ζηα κέζα" θαη κηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 

ζε ζπλδπαζκό κε εμσζρνιηθά πξνγξάκκαηα.» 
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ηε χζηαζε 2009/625/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ζεκεηψλεηαη φηη «νη ιεπηνκέξεηεο 

όζνλ αθνξά ηελ ελζσκάησζε ηνπ γξακκαηηζκνύ ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ζηα ζρνιηθά 

πξνγξάκκαηα, ζε όια ηα επίπεδα, είλαη θπξίσο αξκνδηόηεηα ησλ θξαηώλ κειώλ». 

Απηφο είλαη επνκέλσο θαη ν ιφγνο πνπ δελ ζπλαληάκε ζε φια ηα θξάηε κέιε κηα 

θνηλή πνιηηηθή γηα ηελ έληαμε ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ζηα ζρνιηθά 

πξνγξάκκαηα. Καη έηζη εμεγείηαη, ελ κέξεη θαη ε δηαθνξνπνίεζε πνπ ζπλαληάκε απφ 

ρψξα ζε ρψξα ζηα επίπεδα αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο. 

Ζ έξεπλα «Testing and Refining Criteria to assess Media Literacy» πνπ 

εθπφλεζε ην EAVI (European Association for viewers interests) θαη ην DTI (Danish 

Technological Institute), γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θαη 

δεκνζηεχηεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2011, πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζνχλ ηα επίπεδα ηεο 

αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο, έδεημε φηη «ην 28% 

ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ΕΕ δηαζέηεη βαζηθό επίπεδν θξηηηθήο θαηαλόεζεο, 41% κέζν θαη 

31% πξνρσξεκέλν. Σεκαληηθό κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ (75% - 80%)  θαίλεηαη λα ηεξεί 

κάιινλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ επηθνηλσλίαο 

θαη λα είλαη ελήκεξν γηα ηελ ύπαξμε θαλνληζηηθήο ξύζκηζεο ζην ελ ιόγσ πεδίν.  

Υπάξρνπλ, σζηόζν, ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνύ ( εθηόο δηαδηθηύνπ, λένη,  κε ρακειό 

εηζόδεκα) όπνπ ην επίπεδν ηνπ γξακκαηηζκνύ ζηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο 

πεξί θαλνληζηηθώλ ξπζκίζεσλ είλαη ζαθώο πνιύ ρακειόηεξν»(Πξψηε Έθζεζε 

2012/203 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2010/13 ΔΔ Οδεγία 

γηα ηηο ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ). 

 

 

2.3.2. Κείμενα ηα οποία πποηείνοςν ηην αγωγή ζηα μέζα επικοινωνίαρ ωρ ηο μέζο 

για ηην εξιζοππόπηζη ζηο δίπολο εςκαιπίερ – κίνδςνοι (Opportunities - 

Risks)ζηο διαδίκηςο. 

ηα θείκελα ηεο θαηεγνξίαο απηήο, ηα νπνία ρξνληθά ηνπνζεηνχληαη ζηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία, γίλεηαη ζαθήο ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο αγσγήο ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο, ηα νπνία είλαη ζπλπθαζκέλα πιένλ κε ην δηαδίθηπν θαη ηηο πην 

πξφζθαηεο εθαξκνγέο ηνπ, φπσο ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (SNS), πξνο ηελ 

θαιιηέξγεηα εθείλσλ ησλ δεμηνηήησλ (digital skills), πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ζηα παηδηά 
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ηελ αζθαιή αμηνπνίεζε ησλ δηεπξπκέλσλ επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξεη πιένλ ην 

δηαδίθηπν ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

Ζ δεκηνπξγηθή θαη εξγαιεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη παξνχζεο θαη 

ζε απηή ηελ θαηεγνξία θεηκέλσλ θαη απνηεινχλ κέξνο ηνπ δηεπξπκέλνπ θάζκαηνο 

επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν. Απηφ φκσο πνπ δηαθνξνπνηεί ηα θείκελα 

απηά ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα θαη ηα θαζηζηά κηα μερσξηζηή θαηεγνξία είλαη ην 

γεγνλφο φηη πξνζδηνξίδνπλ ηελ αγσγή ζηα λέα κέζα επηθνηλσλίαο σο ηελ αζπίδα 

πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ, θαη φρη κφλν, απέλαληη ζηνπο λένπο θηλδχλνπο ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Ζ αζπίδα απηή πξνζηαζίαο πνπ πεξλά κέζα απφ ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ 

ππεπζπλνπνίεζε ησλ παηδηψλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αληηζηαζκηζηηθά πξνο 

θαλνληζηηθά πξφηππα, ηα νπνία επαλέξρνληαη ιφγσ ηνπ πιήζνπο θαη ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ησλ θηλδχλσλ πνπ θέξλνπλ  νη ηειεπηαίεο επηγξακκηθέο ππεξεζίεο 

θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

Έηζη, ινηπφλ, ζηφρνο ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο είλαη ε θαιιηέξγεηα 

δεμηνηήησλ γηα θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ κέζσλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο, γηα 

ελεξγεηηθή ρξήζε ηνπο θαη δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

αζθάιεηαο θαη απηνπξνζηαζίαο θαηά ηε ρξήζε ηνπο θαη ε αλάπηπμε επαγγεικαηηθψλ 

δεμηνηήησλ. Με ηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο επηδηψθεηαη ε κεηαηξνπή ηνπ 

θαηαλαισηή ζε δεκηνπξγνχ (Αλαθνίλσζε COM 2012/196). Ζ αγσγή ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο εθιακβάλεηαη σο ην κέζν γηα ηε βειηίσζε ηνπ ςεθηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ, πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ ελίζρπζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη 

ηελ αχμεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ παηδηψλ αξγφηεξα (Αλαθνίλσζε 2010/245). 

Αλαγλσξίδνληαη ηα νθέιε θαη νη επθαηξίεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν θαη 

νη ππεξεζίεο ηνπ γηα ηα παηδηά θαη ην δεηνχκελν πιένλ είλαη λα απνθνκίζνπλ κε 

αζθάιεηα ηα νθέιε απφ ηνλ ζπλερψο εμειηζζφκελν ςεθηαθφ θφζκν, κέζσ ηεο 

ππεπζπλνπνίεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο γηα απηνπξνζηαζία (Έθζεζε 2011/0556). 

Αλαγλσξίδνληαη «νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηα επάισηα ζεκεία ησλ παηδηώλ 

ζην δηαδίθηπν ηα νπνία πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ ζπγθεθξηκέλα, κε ζθνπό λα θαηαζηεί 

ην δηαδίθηπν ηόπνο επθαηξηώλ ώζηε ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζηε γλώζε, 

επηθνηλσλία, λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο θαη λα βειηηώζνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο 

πξννπηηθέο θαη ηελ απαζρνιεζηκόηεηά ηνπο. Τν δηαδίθηπν θαη νη ΤΠΕ αλαγλσξίδνληαη 

σο έλαο ηνκέαο ν νπνίνο πξνζθέξεη ζηα παηδηά έλα επξύ θάζκα επθαηξηώλ. Μπνξνύλ 
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λα παίμνπλ, λα δηδαρζνύλ, λα θαηλνηνκήζνπλ θαη λα είλαη δεκηνπξγηθά, λα 

επηθνηλσλήζνπλ θαη λα εθθξαζηνύλ, λα ζπλεξγαζηνύλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

θνηλσλία, λα έρνπλ κεγαιύηεξε επίγλσζε ηνπ θόζκνπ γύξσ ηνπο, όπσο θαη γηα λα 

αλαπηύμνπλ βαζηθέο δεμηόηεηεο θαη λα αζθνύλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο». Χο θαηάιιειε 

ζηξαηεγηθή λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ησλ παηδηψλ ζην δηαδίθηπν πξνηείλεηαη ε  

ελίζρπζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο ππεπζπλνπνίεζεο (Αλαθνίλσζε 2012/196). 

Γηαπηζηψλνπκε φηη ην θέληξν βάξνπο ζηα θείκελα απηά πέθηεη ζηελ αζθάιεηα 

ησλ παηδηψλ ζηελ επαθή ηνπο κε ην δηαδίθηπν θαη φρη άδηθα, θαζψο είλαη ε επνρή 

θαηά ηελ νπνία ην δηαδίθηπν θαη νη ππεξεζίεο ηνπ αθελφο απνηεινχλ ρψξν επθαηξηψλ 

θαη αθεηέξνπ ρψξν θηλδχλσλ. Δίλαη επνρή ζηελ νπνία ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ 

γχξσ απφ ηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο επηθεληξψλεηαη ζην δίπνιν επθαηξίεο-

θίλδπλνη θαη ζηελ εμηζνξξφπεζή ηνπ. 

Παλεπξσπατθή έξεπλα (Livingstone, S, and Haddon, L. 2009)  θαηέγξαςε 

ηνπο αθφινπζνπο θηλδχλνπο θαηά ηελ πεξηήγεζε ησλ παηδηψλ ζην δηαδίθηπν: 

«δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία κε άηνκα πνπ δελ είραλ ζπλαληήζεη πνηέ θαηά πξόζσπν· 

έθζεζε ζε πεξηερόκελν πνπ δεκηνπξγνύλ νη ρξήζηεο, θαη ην νπνίν πξνσζεί ηελ 

αλνξεμία, ηνλ απηνηξαπκαηηζκό, ηε ρξήζε λαξθσηηθώλ ή ηε απηνθηνλία· δηαδηθηπαθή 

έθζεζε ζε εηθόλεο ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη ζε θαηάρξεζε πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ· πξαγκαηηθή ζπλάληεζε κε άηνκα πνπ πξσηνζπλάληεζαλ ζην δηαδίθηπν· 

θπβεξλνεθθνβηζκό. Αλαδεηθλύνληαη επίζεο λέα πξόηππα ζπκπεξηθνξάο, όπσο ε 

δηαλνκή βηληενιήςεσλ από θάκεξα θηλεηνύ ηειεθώλνπ πνπ πεξηέρνπλ άζθεζε 

ζσκαηηθήο βίαο ζε άιια παηδηά ή απνζηνιή/ιήςε εηθόλσλ/κελπκάησλ ζεμνπαιηθνύ 

πεξηερνκέλνπ από ζπλνκειίθνπο. Επίζεο λέεο ππεξεζίεο κε δπλεηηθό αληίθηππν ζηελ 

πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο, όπσο ν γεσγξαθηθόο εληνπηζκόο, θαζίζηαληαη νινέλα 

θαη πην δεκνθηιείο. Η δηαθήκηζε επδνθηκεί επίζεο ζην δηαδίθηπν, ελώ ηα παηδηά δελ 

έρνπλ αλαπηύμεη ηελ ηθαλόηεηα θξηηηθήο αληηκεηώπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνύ» 

(Αλαθνίλσζε 2012/196). 

Σα απνηειέζκαηα εξεπλψλ(Livingstone, S., Ólafsson, K., Staksrud, E., 2011) 

απνδεηθλχνπλ έλα ζνβαξφ έιιεηκκα ησλ παηδηψλ ηεο Δπξψπεο ζηηο ςεθηαθέο 

δεμηφηεηεο, παξά ηε δηαδεδνκέλε αληίιεςε φηη είλαη «ςεθηαθνί γεγελείο». «Π.ρ. ην 

38 % ησλ 9-12ρξνλσλ ρξεζηώλ ηνπ δηαδηθηύνπ ζηελ Επξώπε δειώλνπλ όηη δηαζέηνπλ 

πξνζσπηθό ινγαξηαζκό ζε ηζηόηνπν θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Ψζηόζν, κόλν ην 56% ησλ 

11-12ρξνλσλ γλσξίδνπλ πώο κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ηηο ξπζκίζεηο απνξξήηνπ ηνπο. Από 
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ηελ έξεπλα δηαπηζηώζεθε επίζεο ζύλδεζε ηνπ θάζκαηνο ησλ ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ κε 

ηηο επηγξακκηθέο (δηαδηθηπαθέο) δξαζηεξηόηεηεο. Η αλάπηπμε δεμηνηήησλ αζθάιεηαο 

κπνξεί επνκέλσο λα ελζαξξύλεη άιιεο δεμηόηεηεο, ζπλδεκέλεο κε άιιεο δηαδηθηπαθέο 

δξαζηεξηόηεηεο.»Σα παηδηά ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ νη ίδηνη δεκηνπξγνί ζην δηαδίθηπν 

θαη λα αξρίζνπλ αθφκε θαη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε κηθξή ειηθία. Γίλεηαη, 

επνκέλσο, μεθάζαξν φηη γηα λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά λα επσθειεζνχλ ηα κέγηζηα απφ 

ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν, ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ ψζηε λα 

δηαθξίλνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ θξχβεη θαη λα ην εθκεηαιιεπηνχλ κε αζθάιεηα. 

Απηφ ην νπνίν είλαη ζεκαληηθφ σο εχξεκα, κέζα απφ ηε κειέηε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θεηκέλσλ είλαη φηη «ν θαλνληζκόο εμαθνινπζεί λα απνηειεί επηινγή 

πνιηηηθήο, αιιά θαηά πεξίπησζε ζα ήηαλ πξνηηκόηεξν λα απνθεύγεηαη πξνο όθεινο 

πεξηζζόηεξν εππξνζάξκνζησλ εξγαιείσλ απηνξξύζκηζεο , θαζώο θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηεο ππεπζπλνπνίεζεο.» (Αλαθνίλσζε 2012/196). Γη απηφ ζπλαληάκε ζεκεία κέζα 

ζηα θείκελα, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ χπαξμε θαλφλσλ, θαζψο φπσο αλαθέξεηαη 

«ε ππεπζπλνπνίεζε θαη ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα επηηαρπλζνύλ, πξέπεη επίζεο λα 

ζπκπιεξσζνύλ κε ηελ παξνρή πξνζηαζίαο. Τνύην εμαηηίαο ηνπ όηη ηα παηδηά δελ 

δηαθξίλνπλ πάληα ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ δηαδηθηπαθά 

ή/θαη δελ έρνπλ πάληα ζπλείδεζε γηα ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεώλ 

ηνπο.»(Αλαθνίλσζε 2012/196). 

Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη κε ηελ επηθξάηεζε ησλ ηειεπηαίσλ εμειίμεσλ 

ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, φπσο είλαη νη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο, παξαηεξείηαη 

κηα παιηλδξφκεζε πξνο πξνζηαηεπηηθέο ηαθηηθέο, ζηελ επαθή ησλ αλειίθσλ κε απηά, 

θαζψο αθελφο νη θίλδπλνη πνπ ζπλεπάγνληαη είλαη πνιινί θαη ζεκαληηθνί, «παξάλνκν 

πεξηερφκελν», «ειηθηαθά αθαηάιιειν πεξηερφκελν», «αλάξκνζηεο επαθέο» θαη 

«αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά»,  θαη αθεηέξνπ ην ζχζηεκα δελ ήηαλ πξνεηνηκαζκέλν γηα 

θάηη ηέηνην. Σα επίπεδα αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο δελ ήηαλ ηέηνηα ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα επαξθέζνπλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απφ ηνπο παξαπάλσ 

θηλδχλνπο (Έθζεζε 2011/0556). 

Σα επίπεδα φκσο ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ζηελ Δπξψπε 

παξακέλνπλ αθφκα ρακειά, φπσο επηζεκαίλεη ε Έθζεζε 2011/0556. Ζ θαζνιηθή θαη 

ζπζηεκαηηθή έληαμε πξνγξακκάησλ αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ζηα θξάηε κέιε 

ηεο Δπξψπεο ελ έηε 2011 παξακέλεη αθφκε δεηνχκελν θαη δελ έρεη πεξάζεη ζην 

ζηάδην ηεο εθαξκνγήο. Ίζσο, κάιηζηα, απηφ ην θελφ λα ζπληζηά θαη ην ιφγν ηεο 



 

47 
 

παιηλδξφκεζεο πξνο πξνζηαηεπηηθέο πξαθηηθέο, εηδηθά απέλαληη ζηηο ηειεπηαίεο 

ππεξεζίεο ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. 

Ζ απάληεζε απέλαληη ζηηο θαλνληζηηθέο πξσηνβνπιίεο ζηελ επαθή ησλ 

παηδηψλ κε ηα λέα κέζα επηθνηλσλίαο, πνπ ηνπο ζηεξνχλ ηηο επθαηξίεο πνπ απηά ηνπο 

πξνζθέξνπλ, είλαη ε αλάπηπμε ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο. 
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ςμπεπάζμαηα 

 

πλνπηηθά δηαηξέρνληαο ηελ επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ αγσγή ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο: 

Σε δεθαεηία ηνπ 1980, ε επξσπατθή πνιηηηθή παξάγεη κφλν θείκελα 

πξνζηαηεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ απέλαληη ζηα θιαζηθά, κέρξη ηφηε, κέζα επηθνηλσλίαο, 

ηα νπνία αλαθέξνληαη, απνθιεηζηηθά, ζηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ, ε νπνία 

εμαζθαιίδεηαη κέζσ θαλφλσλ, πνπ νξίδεη ε πνιηηεία, ζέηνπλ ηα ίδηα ηα κέζα θαη 

κέηξσλ πνπ παίξλνπλ νη γνλείο (Οδεγία ΣΥ).  

ηε δεθαεηία ηνπ 1990, θαη ππφ ηελ επίδξαζε ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, 

κε θαηαιπηηθή απηή ηεο δηάδνζεο θαη δηείζδπζεο ζην θνηλφ ηνπ δηαδηθηχνπ, 

δηαπηζηψλνπκε φηη ηα ξπζκηζηηθά θνηλνηηθά θείκελα εθιακβάλνπλ ηελ αιιαγή απηή 

σο θαζνξηζηηθή. Σελ ελζσκαηψλνπλ θαη πξνζαξκφδνπλ ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπο έηζη 

ψζηε ε πξνζηαζία ησλ αλήιηθσλ λα κπνξέζεη λα εμαζθαιηζηεί θαη ζην λέν 

επηθνηλσληαθφ θαη πιεξνθνξηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ θχζε ηνπ λένπ επηθνηλσληαθνχ 

πεξηβάιινληνο, κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην δηαδίθηπν, φπσο εχθνιε πξφζβαζε 

ζε πιηθφ πάζεο θχζεσο, ε ηδησηηθφηεηα, ε αλσλπκία θ.ά. κεηψλεη  ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο. Δπηπιένλ, ε βηνκεραλία ησλ κέζσλ 

εμειίζζεηαη ζε έλα παλίζρπξν κεραληζκφ εμνπζίαο θαη δηακφξθσζεο ηδενινγίαο. Γη 

απηφ δηαπηζηψλνπκε λα απνηππψλεηαη ζηα θείκελα ην αίηεκα ηεο εηζαγσγήο 

πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ, ηα 

νπνία πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θξηηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ κέζσλ, σο 

αληηζηάζκηζκα ζηελ πάζεο θχζεσο δχλακε πνπ δηαζέηνπλ. 

Σν 2000, κε ην πέξαζκα ζηνλ 21
ν
 αηψλα ζεκεηψλεηαη ξαγδαία εμέιημε ησλ 

λέσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, ζχγθιηζή ηνπο κε ηελ πιεξνθνξηθή, εκθάληζε ησλ 

πνιπκέζσλ, απμεκέλεο δπλαηφηεηεο γηα επηθνηλσλία θαη δεκηνπξγία πιηθνχ, αθφκε 

θαη πνιπκεζηθνχ θαη απμαλφκελε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε φια 

απηά, πςειή ζπγθέληξσζε ησλ κέζσλ ζηα ρέξηα ιίγσλ, πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ 

πνιπθσλία. Σελ πεξίνδν απηή απνηππψλεηαη ζηα ξπζκηζηηθά θνηλνηηθά θείκελα κηα 

θαηεχζπλζε ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο πνπ δίλεη βαξχηεηα ζηελ ήδε 

ππάξρνπζα ηάζε γηα ππεχζπλε, θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα κέζα θαη ηα πεξηερφκελά 

ηεο, αιιά ηψξα πηα θαη ζηελ ελεξγεηηθή θαη δεκηνπξγηθή ρξήζε ησλ κέζσλ 
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επηθνηλσλίαο. Δπηπιένλ ε αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο απνθηά θαη έλαλ θαζαξά 

εξγαιεηαθφ ραξαθηήξα, θαζψο ζεσξείηαη αθελφο πξνζφλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ 

21
νπ

 αηψλα  θαη αθεηέξνπ εθφδην γηα ηε δσή ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία κε ηε 

δπλαηφηεηα επέιηθηεο αμηνπνίεζεο. Βιέπνπκε ε αγσγή λα πξνζαξκφδεηαη θαη λα 

δηεπξχλεηαη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα 

λέα κέζα, αιιά θαη ζηνπο λένπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο θαη δελ είλαη 

δπλαηφ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηελ επηβνιή πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ. Οη θίλδπλνη ηψξα 

δελ πθίζηαηαη επεηδή ηα ΜΜΔ θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο είλαη εμ νξηζκνχ επηβιαβή, 

σο πξντφληα θαηψηεξεο θνπιηνχξαο ή επεηδή αλαπαξηζηνχλ θαη αλαπαξάγνπλ ηηο 

θπξίαξρεο ηδενινγίεο, φπσο ζεσξνχληαλ ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. Γη απηφ ε 

θαηάιιειε πξνζηαζία κεηαηέζεθε απφ ηελ απαγφξεπζε, ζηελ ελεκέξσζε, ζηελ 

ελδπλάκσζε, ηελ «ππεπζπλνπνίεζε» ηνπ αηφκνπ θαη αθνινχζσο ηελ απηνπξνζηαζία 

ψζηε λα κπνξεί λα πξνζηαηεχεηαη ρσξίο λα απνθιείεηαη απφ ηα λέα κέζα 

επηθνηλσλίαο θαη ην πιήζνο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ. Σψξα ν πνιίηεο ηεο 

θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο ρξεηάδεηαη απμεκέλεο δεμηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηα λέα κέζα 

θαη ηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, ψζηε λα εληαρζεί ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. Άιισζηε ε ςεθηαθή κφξθσζε/αγσγή (digital literacy) θαηέρεη 

πξσηεχνληα ξφιν γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ 21
νπ

 αηψλα (Lisbon 

European Council, 2000) .  

Μειεηψληαο θαη αλαιχνληαο ηελ επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ αγσγή ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο κέζσ ησλ ξπζκηζηηθψλ θεηκέλσλ θαη ζπζρεηίδνληάο ηελ κε ηελ 

ζεσξεηηθή ζπδήηεζε, πνπ πξνεγήζεθε ζην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο, δηαπηζηψζεθε 

φηη νη ζρεηηθέο κε ην ζέκα ξπζκίζεηο ηεο Δπξψπεο παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε θαη 

ηελ αλαδηαηχπσζε ηνπ λνήκαηνο ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, φπσο είδακε λα 

δηακνξθψλνληαη παξαπάλσ ζε θάζε επνρή θαη θνηλσληθφ πιαίζην, κε αμηνζεκείσηε 

φκσο θαζπζηέξεζε. Αθνινπζείηαη δειαδή, κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη κε ηελ 

εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, κηα κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο απφ θείκελα πνπ 

επηθεληξψλνπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ, κέζσ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ πνπ 

πξέπεη λα παίξλνπλ ηα ίδηα ηα κέζα ή νη γνλείο πξνο κηα πην ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, 

ελδπλάκσζε θαη ππεπζπλνπνίεζε ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ 

θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ. Πξνσζείηαη ζηαδηαθά έλα πξφηππν δεκηνπξγίαο ηνπ 

ππεχζπλνπ πνιίηε κε ηθαλφηεηεο θξηηηθήο αμηνιφγεζεο θαη λνεκαηνδφηεζεο ησλ 
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κέζσλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο, θαζψο θαη κε δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο παξαγσγήο 

πεξηερνκέλνπ, κε ζθνπφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε θνηλσλία ηεο γλψζεο. 

 Ζ θαζπζηεξεκέλε ελζσκάησζε ησλ επηζηεκνληθψλ ζέζεσλ/θαηεπζχλζεσλ 

θαη ησλ αιιαγψλ ηνπ θηλήκαηνο ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο απφ ηελ 

επξσπατθή πνιηηηθή, πξνθχπηεη επίζεο θαη απφ ηε κειέηε θεηκέλσλ πνπ έρνπλ 

παξαρζεί απφ ηελ UNESCO. Σηο βαζηθέο αξρέο θαη θαηεπζχλζεηο, αλαθνξηθά κε ηελ 

αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, πνπ βξίζθνπκε ζηα θείκελα ηεο UNESCO, ηηο 

ζπλαληάκε ζηα επξσπατθά θείκελα πνιηηηθήο πνιχ αξγφηεξα. 

πγθεθξηκέλα, δηαπηζηψζακε φηη ηα θείκελα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ην 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη ηε δξάζε ηεο UNESCO
11

, απφ ην πην παιηφ, ρξνλνινγηθά, 

πνπ κειεηήζακε(Grunwald, 1982) κέρξη ην πην πξφζθαην (Pedagogies of Media and 

Information Literacies 2012), βαζίδνληαη ζεσξεηηθά θαη ηαπηφρξνλα παξαπέκπνπλ 

ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο δεχηεξεο θαη ηξίηεο πεξηφδνπ ηεο εμέιημεο ηνπ 

λνήκαηνο ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, παξφιν πνπ ρξνληθά δελ ηαπηίδνληαη κε 

απηέο.  

Απφ ηε κειέηε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θεηκέλσλ δηαπηζηψλνπκε φηη ν 

επηζηεκνληθφο πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ην ζέκα είλαη αξθεηά πξψηκνο θαη ε 

θαηεχζπλζε πνπ δίλεη ν νξγαληζκφο ζην πεδίν πξνζαλαηνιίδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο 

αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θξηηηθήο θαη ππεχζπλεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ κέζσλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο, ηεο θαηαλφεζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ κέζσλ, ηελ θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ζηα άηνκα 

ηε δπλαηφηεηα ελεξγεηηθήο  θαη δεκηνπξγηθήο ζπκκεηνρήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη 

ελεκέξσζεο, κε απψηεξν ζηφρν ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 

ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, αιιά θαη ηελ εμαζθάιηζε επέιηθησλ δεμηνηήησλ γηα 

ηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο αλαγλσξίδεηαη σο δηθαίσκα 

ησλ πνιηηψλ. Γελ ζπλαληάκε ζε θείκελα ηεο UNESCO, αθφκε θαη ζηα πην πξψηκα, 

                                                           
11

 Grunwald Declaration, 1982, Toulouse Conference 1990, Vienne  Conference “Educating 

for the Media and the Digital Age” 1999, Seville Seminar 2002, Alexandria Declaration 2005, 

Paris Agenda 2007, Media and information literacy curriculum for teachers 2011, The 

International Conference on Media and Information Literacy for Knowledge 

Societies, Moscow 2012, Pedagogies of Media and Information Literacies 2012. 
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φπσο ε δηαθήξπμε ηνπ Grunwald ην 1982, αλαθνξέο ζε ιήςε πξνζηαηεπηηθψλ 

κέηξσλ, ψζηε λα πξνζηαηεπζνχλ ηα παηδηά. Απηφ ζα κπνξνχζε ίζσο λα δηθαηνινγεζεί 

θαζψο ε δεθαεηία ηνπ ’80, ζηα ηέιε ηεο, απνηειεί ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ ζηελ 

νπνία ε αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

θξηηηθήο αλάγλσζεο ησλ κέζσλ θαη δεμηνηήησλ θαηαλφεζεο ηνπο. ια απηά βέβαηα, 

φπσο δηαπηζηψζακε, απφ ηε κειέηε ησλ θνηλνηηθψλ ξπζκηζηηθψλ θεηκέλσλ, πνπ 

αθνξνχλ ηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, αξγνχλ αξθεηά λα ελζσκαησζνχλ ζηηο 

πνιηηηθέο θαη αθφκε πεξηζζφηεξν λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πξάμε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη ν φξνο «παηδεία ζηα κέζα επηθνηλσλίαο» ζπλαληάηαη ζηα επξσπατθά θείκελα γηα 

πξψηε θνξά κφιηο ην 2007 (Οδεγία 2007/65/37), ζηελ νπνία φκσο ππάξρεη θαη 

αλαθνξά ζε κέηξα πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ (Οδεγία 2007/65/45). 

Γηαπηζηψζεθε, επίζεο, φηη νη θαηεπζχλζεηο πνπ δίλνπλ ηα επξσπατθά 

ξπζκηζηηθά θείκελα, δελ παξνπζηάδνπλ ηνκέο ζην πέξαζκα απφ ην έλα πξφηππν 

αγσγήο ζην άιιν, δειαδή δελ εγθαηαιείπνληαη, παξαδείγκαηνο ράξηλ, κε κηαο νη 

θαηεπζχλζεηο γηα εμσηεξηθή πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ θαη ηε ζέζε ηνπο παίξλεη ην 

θξηηηθφ πξφηππν αληηκεηψπηζεο ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. Αληίζεηα, δηαπηζηψζεθε, 

φηη ην πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζπλερή δηαδηθαζία 

πξνζαξκνγήο ζηα λέα δεδνκέλα, ζηελ νπνία δελ εμαιείθεηαη ην παιηφ θαη 

αληηθαζίζηαηαη απφ ην λέν. Σν παιηφ εκπινπηίδεηαη, ρσξίο λα εγθαηαιείπεηαη, απιά ε 

επηξξνή ηνπ εμαζζελεί.  

 πσο είδακε, ηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ απέλαληη ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο, επηβηψλνπλ αθφκε θαη ζηα πην ζχγρξνλα θείκελα (Αλαθνίλσζε 

2012/196), παξά ηηο κεγάιεο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπκβεί θαη ηελ κεγάιε εμέιημε ζηνλ 

ηνκέα ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο. πγθεθξηκέλα: «Ο θαλνληζκόο εμαθνινπζεί 

λα απνηειεί επηινγή πνιηηηθήο, αιιά θαηά πεξίπησζε ζα ήηαλ πξνηηκόηεξν λα 

απνθεύγεηαη πξνο όθεινο πεξηζζόηεξν εππξνζάξκνζησλ εξγαιείσλ απηνξξύζκηζεο , 

θαζώο θαη ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ππεπζπλνπνίεζεο.» (Αλαθνίλσζε 2012/196). 

Βεβαίσο πξφθεηηαη γηα έλαλ αλαρξνληζκφ ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αγσγή 

ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, ν νπνίνο, σζηφζν, κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απφ ηα λέα 

δεδνκέλα πνπ δεκηνχξγεζε ε ζρεδφλ θαζνιηθή δηείζδπζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη νη 

εληειψο λέεο ππεξεζίεο ηνπ θαζψο θαη φιεο νη ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο ζπζθεπέο πνπ 

ηηο ππνζηεξίδνπλ. Μπξνζηά, ινηπφλ, ζηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγνληαη νη λέεο 

επθαηξίεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ην πιαίζην κε πξνιαβαίλνληαο λα αλαπηχμεη ηνπο 
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αληίζηνηρνπο κεραληζκνχο εμηζνξξφπεζεο, επαλέθεξε «ηνλ θαλνληζκφ» σο κέζν 

πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ, απέλαληη ζηε λέα «απεηιή». 

ηελ πνξεία, φκσο, έρνληαο γίλεη νη θαηάιιειεο δπκψζεηο θαη έρνληαο ην 

ζχζηεκα ην ρξφλν λα κειεηήζεη ηα λέα δεδνκέλα θαη λα αλαπηχμεη κεζφδνπο 

εμηζνξξφπεζεο ηνπ δίπνινπ επθαηξίεο-θίλδπλνη ζην δηαδίθηπν, ε πξνηεξαηφηεηα 

δίλεηαη ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ ρξήζηε. 

ε πνιιά πξφζθαηα θείκελα πνπ ξπζκίδνπλ ηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο 

ην αίηεκα ηεο πξνζηαζίαο είλαη παξφλ, φκσο πιένλ ην κείδνλ είλαη ην αίηεκα ηεο 

απηνπξνζηαζίαο απφ ηα ίδηα ηα παηδηά ζην δηαδίθηπν. Βιέπνπκε λα πηνζεηνχληαη λέεο 

πξαθηηθέο, νη νπνίεο επηβάιινληαη ηφζν απφ ηελ εμέιημε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ θαη 

ηηο γεληθφηεξεο ηδενινγηθέο κεηαβνιέο σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, φζν θαη απφ 

ηνπο γεληθφηεξνπο θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο.  

Ζ ζπλερήο θαη δηαρξνληθή παξνπζία ξπζκίζεσλ κε πξνζηαηεπηηθφ 

πεξηερφκελν ζηα επξσπατθά θείκελα καο ππνδεηθλχεη φηη ε επξσπατθή πνιηηηθή δελ 

απεθδχεηαη πνηέ ηελ πξνζηαηεπηηθή θαηεχζπλζε απέλαληη ζηα κέζα επηθνηλσλίαο. 

κσο, πξνζαξκνδφκελε ζηελ ηερλνινγηθή εμέιημε ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, ζην λέν 

ξφιν πνπ απνθηνχλ ηα κέζα ζηε λέα επνρή ηεο πιεξνθνξίαο, θαη αληαπνθξηλφκελε 

ζηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, ηδενινγηθέο κεηαβνιέο, εηζάγεη ζηα ξπζκηζηηθά ηεο 

θείκελα, ηελ πνιηηηθή γηα ηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, ε νπνία απνηειεί ηε 

ζχγρξνλε ζέζε ζηε ζρέζε ησλ παηδηψλ, ησλ λέσλ αλζξψπσλ, θαη φρη κφλν, κε ηα 

κέζα επηθνηλσλίαο. 

Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη κέζα απφ ηα θείκελα θαίλεηαη φηη ε αγσγή ζηα 

κέζα επηθνηλσλίαο δελ ζπληζηά γηα ηελ επξσπατθή πνιηηηθή απιψο έλαλ ηνκέα 

εθπαίδεπζεο, αιιά απνηειεί έλα θίλεκα, φπσο παξνπζηάζηεθε θαη ζην ζεσξεηηθφ 

κέξνο ηεο εξγαζίαο, ην νπνίν εθθηλεί απφ/ελζσκαηψλεη έλα ζεσξεηηθφ θαη ηδενινγηθφ 

ππφβαζξν θαη παξάγεη πνιηηηθά θαη θνηλσληθά απνηειέζκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζέζε ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία θαη ηελ επηξξνή ηνπο ζηνπο 

αλζξψπνπο. 

 Σέινο ε επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηα κέζα επηθνηλσλίαο, δίλεη θαηεπζχλζεηο θαη 

γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο, γηα ηελ θαηάξηηζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ(εθπαηδεπηηθψλ, 
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γνλέσλ), γηα δηεμαγσγή έξεπλαο ζρεηηθήο κε ην αληηθείκελν. Κάζε θξάηνο κέινο 

ελζσκαηψλεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πνιηηηθέο, αλάινγα κε ην πθηζηάκελν πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πιαίζην.  
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Γ ΜΔΡΟ 

Η αγωγή ζηα μέζα επικοινωνίαρ ζηην Δλλάδα 

Διζαγωγή 

ην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζία ζα κειεηήζνπκε ηεθκήξηα
12

 (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Β), ηα νπνία απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ζηελ 

Διιάδα κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζνπκε  ηελ πνξεία πνπ αθνινπζεί, πψο δηακνξθψλεηαη 

θαη ηε ζρέζε πνπ έρεη κε ηηο επξσπατθέο επηηαγέο, πνπ είδακε ζην δεχηεξν κέξνο ηεο 

εξγαζίαο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ αλαδεηήζεθαλ θαη κειεηήζεθαλ νη αλαθνξέο ηεο επίζεκεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηα κέζα θαζψο θαη δξάζεηο, πξσηνβνπιίεο θαη 

πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο. 

Ζ ελ ιφγσ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαηέιεμε ζε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ηεθκεξίσλ ζε 4 θαηεγνξίεο: 

1. Δπίζεκε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή γηα ηα κέζα 

2. Δξεπλεηηθέο δξάζεηο θαη επξσπατθά πξνγξάκκαηα 

3. Πξνγξάκκαηα γηα ηελ επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ 

4. Πξνγξάκκαηα γηα ηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο πνπ 

πινπνηήζεθαλ ζε ζρνιεία (ξαδηφθσλν, θηλεκαηνγξάθνο, ηειεφξαζε, 

ςεθηαθά κέζα 

 

Οη παξαπάλσ δξάζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα κειεηήζεθαλ: 

 ζπλδπαζηηθά ζε ζρέζε ην ρξφλν πινπνίεζήο ηνπο θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

έλλνηαο ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο πνπ πηνζεηνχλ, ζε θάζε ρξνληθή 

πεξίνδν, φπσο απηφ πξνζδηνξίζηεθε ζην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο  

 ζε ζρέζε κε ηε ζπλάθεηά ηνπο, κε ην επξσπατθφ πξφηππν γηα ηελ αγσγή ζηα 

κέζα επηθνηλσλίαο, φπσο απηφ πξνζδηνξίζηεθε ζην δεχηεξν κέξνο ηεο 

εξγαζίαο 

Απφ ηε κειέηε ησλ ηεθκεξίσλ, πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, πξνέθπςε φηη ε 

αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ζηελ Διιάδα δελ αθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ θηλήκαηνο 

                                                           
12

 Σα ζρεηηθά ηεθκήξηα επηιέρζεθαλ θαη ζπιιέρζεθαλ απφ πεγέο ζην δηαδίθηπν 
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ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, φπσο ηελ είδακε ζην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο 

θαη δελ βξίζθεηαη ζε πιήξε αληηζηνηρία κε ηελ εμέιημε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ηνπ 

ηνκέα.  

Δπνκέλσο δελ κπνξνχκε λα νκαδνπνηήζνπκε ηα ηεθκήξηα πνπ κειεηήζακε ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο λα απνδίδνπλ ζρεκαηηθά ηξεηο πεξηφδνπο απφ ηηο νπνίεο 

δηέξρεηαη, ζηελ εμέιημή ηεο, ε αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ζηελ Διιάδα(3 πξφηππα 

αγσγήο). Ζ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη, σζηφζν, έλαλ 

αξθεηά κεγάιν βαζκφ ζπλάθεηαο, εηδηθά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, κε ην επξσπατθφ 

πξφηππν γηα ηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, ηνλ νπνίν ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ. 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ 

1.Δπίζημη εκπαιδεςηική πολιηική για ηα μέζα 

 

Σν 2010, κε ηε κεηαξξχζκηζε γηα ην «Νέν ρνιείν», πξνσζήζεθαλ δηάθνξεο 

πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ 

θχξηα εμ απηψλ ήηαλ ε πξσηνβνπιία Φεθηαθφ ρνιείν, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε 

ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ θαη αλνηρηψλ εθπαηδεπηηθψλ πεγψλ ζηελ εθπαίδεπζε (Pérez-

Tornero, J.M., 2014). 

 Απφ ηε κειέηε ησλ ηεθκεξίσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή γηα ηα 

κέζα ζηελ Διιάδα («Νέν ρνιείν» & ην έξγν Φεθηαθφ ρνιείν-Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, 2007-2013) δελ πξνθχπηεη αλαθνξά 

ζε μερσξηζηφ αληηθείκελν ζπνπδψλ αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο.  

 Πεξηιακβάλνληαη, σζηφζν, πξνβιέςεηο γηα πξαθηηθέο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ 

κέζσλ επηθνηλσλίαο κε αξθεηά ζηνηρεία ηα νπνία ζπγθιίλνπλ κε ην πξφηππν ηεο 

δεχηεξεο θαη ηξίηεο πεξηφδνπ ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, δειαδή θξηηηθή-

δεκηνπξγηθή ρξήζε ησλ κέζσλ. πγθεθξηκέλα, ζπλαληάκε πξνβιέςεηο γηα 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηφρν έρνπλ ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη γηα εθαξκνγέο πνπ ελζαξξχλνπλ πξσηνβνπιίεο, νη 

νπνίεο ζπκβάινπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, επηηξέπνληαο 

ηελ δεκηνπξγία-παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ην νπνίν δηαηίζεηαη 

δηαδηθηπαθά θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κεηαδίδεηαη θαη δσληαλά 

(EduTv,Δθπαηδεπηηθή Ραδηνηειεφξαζε, Φσηφδεληξν). 
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ηα πιαίζηα ηνπ «Νένπ ρνιείνπ» ζπλαληάκε πξναηξεηηθφ κάζεκα 

θηλεκαηνγξάθνπ ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο 

νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο, ε νπνία δελ είλαη 

φκσο ππνρξεσηηθή. Σέινο δελ πξνβιέπεηαη θάπνπ ε δηδαζθαιία ησλ κέζσλ σο 

αληηθείκελν κειέηεο per se, παξά κφλν ε παηδαγσγηθή θαη εθπαηδεπηηθή ηνπο 

αμηνπνίεζε. 

Απφ ηε κειέηε ησλ ηεθκεξίσλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή γηα ηα κέζα 

ζηελ Διιάδα δηαπηζηψλνπκε  φηη δελ ππάξρεη κηα δηαρξνληθή πνιηηηθή γηα ηα κέζα, ε 

νπνία λα αθνινπζεί ηηο κεηαβνιέο ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, φπσο είδακε 

λα δηακνξθψλνληαη ζηα δχν πξνεγνχκελα κέξε ηεο εξγαζίαο. Γηαπηζηψλεηαη κηα 

αξθεηά θαζπζηεξεκέλε
13

 πξφβιεςε ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηα 

λέα κέζα επηθνηλσλίαο, ελδερνκέλσο ππφ ην βάξνο ησλ ξαγδαίσλ ηερλνινγηθψλ 

εμειίμεσλ, ησλ λέσλ ζπλζεθψλ πνπ απηέο δεκηνπξγνχλ θαη ησλ επξσπατθψλ νδεγηψλ 

πνπ ηε δεζκεχνπλ, σο θξάηνο κέινο. Δπίζεο, δηαπηζηψλνπκε φηη ε Διιάδα πξνζπαζεί 

λα αθνινπζήζεη ηηο εμειίμεηο ηεο νπηηθναθνπζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη λα ελαξκνληζηεί 

κε ηα επξσπατθά εθπαηδεπηηθά πξφηππα, πηνζεηψληαο πξαθηηθέο θξηηηθήο 

αμηνιφγεζεο θαη δεκηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ κέζσλ ζην ζρνιείν, ρσξίο φκσο λα 

πξνβιέπεηαη έλα νινθιεξσκέλν, ζπζηεκαηηθφ θαη ζαθψο νξηζκέλν πξφγξακκα κε 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο.  

2. Δπεςνηηικέρ δπάζειρ και εςπωπαϊκά ππογπάμμαηα 

 

Ζ Διιάδα ζπκκεηέρεη: 

Α. ζην πξφγξακκα MEDIA (1991-2013), κέζσ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ νπηηθναθνπζηηθψλ 

κέζσλ,  

Β. ζην πξφγξακκα SaferInternet(1999-2013), ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ αζθαιή ρξήζε 

ηνπ δηαδηθηχνπ θαη επηθεληξψλεη ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ηνπ, γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο, 

παηδηά θαη  

Γ. ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα EUKindsOnline(2006-2014), σο κέινο ησλ 21 

εξεπλεηηθψλ νκάδσλ. Σν πξφγξακκα έρεη ζηφρν λα βειηηψζεη ηηο γλψζεηο ζρεηηθά κε 

                                                           
13

  2010 
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ηηο επθαηξίεο, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ ζην δηαδίθηπν, ζηελ 

Δπξψπε θαη λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ αιθαβεηηζκφ ζηα 

κέζα επηθνηλσλίαο. 

Γ. ην Ηλζηηηνχην Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ (ΗΟΜ)
14

, απνηειεί ηνλ ειιεληθφ 

νξγαληζκφ εθαξκνζκέλεο έξεπλαο γηα ηελ νπηηθναθνπζηηθή επηθνηλσλία θαη 

ζπγθεθξηκέλα αλαθνξηθά κε ηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, είλαη κέινο πνιιψλ 

επξσπατθψλ
15

 θαη παγθφζκησλ
16

 εξεπλεηηθψλ νκάδσλ γηα ην αληηθείκελν ηεο αγσγήο 

ζηα κέζα επηθνηλσλίαο. 

 Γξαζηεξηνπνηείηαη ηφζν εξεπλεηηθά ζην αληηθείκελν δηεμάγνληαο εκπεηξηθέο 

έξεπλεο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη δηάθνξεο πηπρέο ηεο αγσγήο ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο
17

, φζν θαη επηθνπξηθά κε ηελ ηερλνγλσζία ηνπ, ζε θάζε πξνζπάζεηα 

εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ νπηηθναθνπζηηθήο αγσγήο ζε εθπαηδεπηηθνχο ρψξνπο. 

 Απφ ηε κειέηε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ παξαπάλσ ηεθκεξίσλ, ηα νπνία 

εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ 

εξεπλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηε ρψξα, δηαπηζηψλεηαη φηη ε Διιάδα ζε 

εξεπλεηηθφ επίπεδν, αξρίδεη επίζεο, λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζην αληηθείκελν ηεο 

αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο αξθεηά θαζπζηεξεκέλα, πξνζπαζψληαο λα 

αθνινπζήζεη ηηο επξσπατθέο θαηεπζχλζεηο ζηνλ ηνκέα. 

 Σα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα πηνζεηνχλ ηηο αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο αγσγήο 

ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, φπσο απηέο εκθαλίδνληαη ζηελ ηξίηε θπξίσο πεξίνδν εμέιημήο 

ηεο. Αλαιπηηθά, ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο 

σο κηα δέζκε ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ πνιίηε ηεο παγθφζκηαο θνηλσλίαο ηεο 

                                                           
14

 Μέρξη ην 2013; νπφηε θαη δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 
15

 Μέινο ηνπ Media Literacy Expert Group ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο απφ ην 2006. Πξφθεηηαη γηα κηα 

Οκάδα Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ Παηδεία ζηα Μέζα κε δηαθξαηηθή ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ απφ ην 

επξχ θάζκα ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ ρψξνπ, πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθιά ηηο αλάγθεο ηεο 

νπηηθναθνπζηηθήο βηνκεραλίαο θαη ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. Ζ νκάδα απηή θαιείηαη κέζσ 

ηαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ λα ζπκβάιεη παληνηνηξφπσο ζηε ζπγθέληξσζε, ηελ θαηαγξαθή, ηελ αλάιπζε 

θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ηάζεσλ ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, παξάιιεια κε 

ηελ πξνβνιή θαη ηελ πξναγσγή πεξηπηψζεσλ νξζήο πξαθηηθήο γηα ηελ αλάιεςε πεξαηηέξσ επηηφπηαο 

δξάζεο. 
16

 Μέινο ζην λέν Γηεζλέο Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε ζηα Μέζα Δπηθνηλσλίαο 
17

 Γηεμαγσγή έξεπλαο κε ζέκα «Γεκηνπξγηθή θαη αζθαιήο ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ λένπο θαη λέεο 

έσο 18 εηψλ»(2008) 

πκκεηνρή ζηελ παλεπξσπατθή έξεπλα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ππφ ηνλ ηίηιν «Μειέηε γηα ηα 

Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο γηα ηα επίπεδα ηεο Παηδείαο γηα ηα Μέζα»(EuropeanCommission, EAVI, 2009) 

Γηεμαγσγή παλειιαδηθήο έξεπλαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε γηα ηελ Παηδεία ζηα Μέζα(2011) 
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πιεξνθνξίαο, πνπ ζα ηνπ εμαζθαιίζνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηή, ζα ηνπ 

δψζνπλ επθαηξίεο πξφζβαζεο θαη δεκηνπξγίαο πξντφλησλ πνιηηηζκνχ θαζψο θαη 

επθαηξίεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δπίζεο, νη ελ ιφγσ έξεπλεο επηδηψθνπλ 

λα δηεξεπλήζνπλ ηα επίπεδα νπηηθναθνπζηηθνχ αιθαβεηηζκνχ θαη λα ζρεδηαζηνχλ 

πνιηηηθέο θαη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ θαη δε ησλ παηδηψλ γηα 

πξνζηαζία απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ λέσλ ππεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ κε ηαπηφρξνλε 

αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ δίλνληαη απφ απηέο. 

3. Ππογπάμμαηα για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών 

 

Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ζηελ 

Διιάδα ζπλαληάκε: 

Α.  ζην πξφγξακκα «ΜΔΛΗΝΑ – Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηζκφο», ζην νπνίν 

εθαξκφζηεθε έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο ζηειερψλ κε ηίηιν «Οξγάλσζε 

Πνιηηηζηηθψλ – Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Οπηηθναθνπζηηθή Έθθξαζε)» ην 

νπνίν μεθίλεζε ην 1995. «Οη εθπαηδεπφκελνη αζρνιήζεθαλ κε ηελ παηδαγσγηθή θαη 

εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο δειαδή ηελ θαηάζηξσζε θαη 

εκςχρσζε δξαζηεξηνηήησλ εμνηθείσζεο ησλ παηδηψλ κε ηελ νπηηθναθνπζηηθή 

έθθξαζε (θσηνγξαθία, ερνγξάθεζε, θηλεκαηνγξάθν, ηειεφξαζε θαη ειεθηξνληθφ 

ινγηζκηθφ)» (Νίθα, 2007, 54). «Ζ θηινζνθία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, 

παξά ην γεγνλφο φηη δελ αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα, είλαη πην θνληά ζην αγγιηθφ 

κνληέιν ηεο νπηηθναθνπζηηθήο εθπαίδεπζεο, αθνχ εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ ηέρλε 

θαη ζηελ παηδαγσγηθή ρξεζηκφηεηά ηεο» (Νίθα, 2007, 55). 

 

Β.   ζην Πξφγξακκα Οπηηθναθνπζηηθνχ Αιθαβεηηζκνχ απφ ην Δξγαζηήξην 

Φπρνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη ρεδηαζκνχ ηνπ Σκήκαηνο ΔΜΜΔ ηνπ ΔΚΠΑ, ην 

2005. Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα επηκφξθσζεο, δελ είρε πνιηηηζηηθή δηάζηαζε θαη 

επίθεληξν πξντφληα πνιηηηζκνχ ήρνπ θαη εηθφλαο, ζην ζρνιείν, φπσο ζπλέβε ζην 

πξφγξακκα Μειίλα, αιιά εζηίαδε ζηε γλψζε ησλ κέζσλ θαζ’ εαπηψλ. 

Γ.  ζην πξφγξακκα Educanet, ην νπνίν πινπνηήζεθε  ππφ ηελ αηγίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζην πιαίζην ηεο δξάζεο Safer Internet Action Plan θαηά ηα 

έηε 2002-2004, ην νπνίν εζηίαδε ζηελ αζθαιή πινήγεζε ζην δηαδίθηπν θαη ζηφρεπε 
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ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θξηηηθήο κάζεζεο ζηνπο πνιίηεο, απνξξίπηνληαο σο 

επηινγή ηελ πξνζηαζία. 

 

Γ.  ζην Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ (Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 2015) κε πξναηξεηηθφ κάζεκα ζρεηηθφ κε ην 

αληηθείκελν, ην νπνίν ηηηινθνξείηαη «Θέκαηα Οπηηθναθνπζηηθήο Δπηθνηλσλίαο» θαη 

πεξηιακβάλεη βαζηθά ζηνηρεία ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, 

φπσο: εθπξνζψπεζε, γιψζζα,  παξαγσγή, θνηλφ.  

 Απφ ηε κειέηε ησλ παξαπάλσ πξνθχπηεη θαη εδψ ε θαζπζηεξεκέλε, αιιά θαη 

πεξηνξηζκέλε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ θαηάξηηζε 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ε έιιεηςε ζαθνχο 

ζηφρεπζεο, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ θαηεχζπλζε ηνπ θάζε θνξέα πνπ 

πινπνηεί ηελ επηκφξθσζε. Κάζε θνξέαο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο 

εζηηάδεη ζε θάπνην επηκέξνπο θνκκάηη ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο 

Μφιηο ην 1995 ζπλαληάκε ην πξφγξακκα ΜΔΛΗΝΑ, ην νπνίν έρεη 

πεξηνξηζκέλν αληηθείκελν ζρεηηθά κε ηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, θαζψο 

ζηνρεχεη ζηελ παηδαγσγηθή θαη εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. Σν 

2005, βξίζθνπκε ην πνιχ πεξηνξηζκέλν ζε αξηζκφ επηκνξθνχκελσλ πξφγξακκα ηνπ 

ΔΚΠΑ πνπ εζηίαδε ζηα κέζα θαζ εαπηά, ελψ ην 2002-2004, ην πξφγξακκα Educanet 

αζρνινχληαλ κε ζέκαηα αζθάιεηαο ζην δηαδηθηχνπ. Δπίζεο πεξηνξηζκέλε κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί θαη ε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 

 Βιέπνπκε, ινηπφλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα, λα γίλνληαη πξνζπάζεηεο 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, νη νπνίεο 

ζπγθεληξψλνπλ ραξαθηεξηζηηθά απφ ηελ δεχηεξε θαη ηξίηε πεξίνδν εμέιημεο ηεο 

αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη αθνινπζνχλ ηηο επξσπατθέο αξρέο. κσο δελ 

βξέζεθε θάπνην νινθιεξσκέλν πξφγξακκα επηκφξθσζεο, κε κεγάιε ζπκκεηνρή 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο παξακέηξνπο ηεο  αγσγήο ζηα 

κέζα επηθνηλσλίαο (θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ κέζσλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο, 

πξφζβαζε ζε πξντφληα πνιηηηζκνχ θαη δεκηνπξγία απηψλ, γλψζε ησλ κέζσλ θαη 

δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζή ηνπο, εμηζνξξφπεζε θηλδχλσλ-επθαηξηψλ ζην δηαδίθηπν 

κέζσ δεμηνηήησλ απηνπξνζηαζίαο).  
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4. Ππογπάμμαηα για ηην αγωγή ζηα μέζα επικοινωνίαρ πος ςλοποιήθηκαν ζε 

ζσολεία 

 

Απφ ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αγσγή ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο θαη έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία, πξνέθπςε φηη ππάξρνπλ 

πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ην ξαδηφθσλν, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηελ ηειεφξαζε θαη 

ηέινο ηα λέα ςεθηαθά κέζα, πνπ αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ 

ζην δηαδίθηπν απφ παξάλνκν πιηθφ. 

ια απηά ηα πξνγξάκκαηα μεθηλνχλ λα πινπνηνχληαη ζηα ζρνιεία, κε ηελ 

αξσγή πάληα θάπνηνπ ηδησηηθνχ θνξέα, κεηά ην 2000. ηνρεχνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο θξηηηθήο ζηάζεο ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη ζηα 

πεξηερφκελά ηνπο θαη ζηε κεηαηξνπή ησλ παηδηψλ απφ θαηαλαισηέο ησλ κέζσλ ζε 

δεκηνπξγνχο. Δπηδηψθνπλ δειαδή κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο λα ηα θέξνπλ ζε επαθή 

κε ην ρψξν ησλ ΜΜΔ θαη λα απνθηήζνπλ ην «ξφιν ηνπ δεκηνπξγνχ πξντφλησλ γηα ηα 

κέζα επηθνηλσλίαο, λα απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα γλσξίζνπλ εθ ησλ έζσ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ κέζσλ θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηηο ηερληθέο πνπ απηά 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ. Έηζη, ζα κπνξνχλ λα 

αλαγλσξίδνπλ ηα θξπκκέλα λνήκαηα ησλ κέζσλ, πίζσ απφ ηα εληππσζηαθά θαη 

ειθπζηηθά πξνγξάκκαηα, λα δηαθξίλνπλ ηα κεγάια νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα πίζσ απφ 

απηά, πνπ δελ ζπκπίπηνπλ κε ηα ζπκθέξνληα ησλ ιαψλ θαη λα εληνπίδνπλ ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ θξχβνπλ. Καη εδψ εληνπίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο αγσγήο ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο ζήκεξα». (Theodosiou 2013, 2014). 

Έηζη πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ην ξαδηφθσλν
18

, ηνλ θηλεκαηνγξάθν
19

 θαη 

ηελ ηειεφξαζε
20

 θαη έρνπλ πινπνηεζεί  ζε ζρνιεία δηαπηζηψλνπκε φηη  

ζπγθεληξψλνπλ ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο πνπ 

                                                           
18

 «Πξφγξακκα Οπηηθναθνπζηηθήο Παηδείαο γηα Παηδηά θαη Νένπο», 

19
 Απνηεινχλ  ηελ πιεηνςεθία ησλ πξνγξακκάησλ 

Γξάζε «Πάκε ηλεκά;», Γηεζλέο Φεζηηβάι Οιπκπίαο γηα παηδηά θαη λένπο: δξάζε Cine καζήκαηα, 

Camera Zizanio 

Πξνγξάκκαηα-εξγαζηήξηα απφ ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθψλ Γξάζεσλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δπηθνηλσλίαο 

ΚΑΡΠΟ 

20
MediaSmart – Πξφγξακκα Παηδείαο γηα ηα κέζα  

Δζληθφ Γίθηπν Αγσγήο Σειεφξαζεο  
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ζπλαληάκε ζηελ δεχηεξε θαη  ηξίηε πεξίνδν ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο
21

. 

ηνρεχνπλ ζηε θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζηάζεο ησλ παηδηψλ πξνο ηα κέζα θαη ηα 

πεξηερφκελά ηνπο, ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο, κέζσ 

δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο πνιπκεζηθνχ πιηθνχ θαη ζηελ 

ελεκέξσζε/επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν. 

Υξεηάδεηαη, σζηφζν, λα επηζεκάλνπκε: α) ηελ έιιεηςε αλαθνξψλ γηα ζχλδεζε 

ησλ δεμηνηήησλ πνπ απνξξένπλ απφ πξνγξάκκαηα αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο κε 

ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ αχμεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ κε ζηφρν ηελ 

αχμεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαη β) ηα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηα λέα 

ςεθηαθά κέζα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο αλαθέξνληαη, θπξίσο, ζε δξάζεηο ελεκέξσζεο 

θαη ελεκεξσηηθφ πιηθφ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο – επαηζζεηνπνίεζεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

κειψλ θαη θνξέσλ (γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο θ.ά.). Γελ γίλνληαη ζαθείο αλαθνξέο ζε 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γηα θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ απηνπξνζηαζίαο θαη 

απηφλνκεο αμηνπνίεζεο ησλ επθαηξηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. Απηφ ην 

θνκκάηη είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλν. 

Απηφ ζα κπνξνχζε, ελδερνκέλσο, λα εμεγεζεί θαη λα δηθαηνινγεζεί, 

δεδνκέλνπ φηη θαη ηα επξσπατθά δεδνκέλα ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα είλαη θάπσο 

ζπγθερπκέλα, ιφγσ ησλ ξαγδαίσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ησλ ζπλαθφινπζα 

απμεκέλσλ θηλδχλσλ πνπ ζπλεπάγνληαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ ζην δηαδίθηπν. 

Σα ηειεπηαία επξσπατθά θείκελα, φπσο είδακε, αλαθέξνπλ αθφκε θαη ηνλ θαλνληζκφ 

σο επηινγή πνιηηηθήο, φρη πξνηηκεηέαο, αιιά αλαγθαίαο, απέλαληη ζηηο λέεο ππεξεζίεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ(Αλαθνίλσζε 2012/196)
22

. ηελ Δπξψπε βιέπνπκε ζηγά ζηγά ην 

αίηεκα ηεο πξνζηαζίαο λα αλαλεψλεηαη κε απηφ ηεο απηνπξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ, 

κέζσ ηεο ππεπζπλνπνίεζεο  θαη ελδπλάκσζήο ηνπ. Ζ Διιάδα. Δλδερνκέλσο λα 

ρξεηάδεηαη ρξφλν αθφκε. 

 

                                                           
21

θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ γηα θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ κέζσλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο, γηα 

ελεξγεηηθή ρξήζε ηνπο θαη δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ αζθάιεηαο θαη 

απηνπξνζηαζίαο θαηά ηε ρξήζε ηνπο θαη ε αλάπηπμε επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ. 

22
 «ν θαλνληζκφο εμαθνινπζεί λα απνηειεί επηινγή πνιηηηθήο, αιιά θαηά πεξίπησζε ζα ήηαλ 

πξνηηκφηεξν λα απνθεχγεηαη πξνο φθεινο πεξηζζφηεξν εππξνζάξκνζησλ εξγαιείσλ απηνξξχζκηζεο , 

θαζψο θαη ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ππεπζπλνπνίεζεο.» (Αλαθνίλσζε 2012/196) 
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ςμπεπάζμαηα 

 

πλνιηθά, φζνλ αθνξά ηε ζέζε θαη ηελ θαηεχζπλζε πνπ έρεη ε αγσγή ζηα 

κέζα επηθνηλσλίαο ζηελ Διιάδα, ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε φηη απνηειεί 

έλαλ ηνκέα, ν νπνίνο μεθηλά λα αλαπηχζζεηαη αξθεηά φςηκα, ηέιε 20
νπ

 θαη θπξίσο 21
ν
 

αηψλα. Ζ Διιάδα, σο θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαίλεηαη λα πξνζπαζεί 

λα ελαξκνληζηεί κε ηηο πνιηηηθέο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο 

θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηηο πξνζεγγίδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν. 

Θα κπνξνχζακε, επίζεο, λα πνχκε φηη ζηελ Διιάδα δελ πθίζηαηαη κηα 

ζπλέρεηα ζηνλ ηνκέα ηεο  αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, ν νπνίνο κεηαβάιιεηαη θαη 

εμειίζζεηαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ηηο επξχηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε ρψξα  

ή αθνινπζψληαο ηηο εμειίμεηο ηνπ ηνκέα θαη έρεη θηάζεη ζήκεξα κέζα απφ κηα 

εμέιημε λα δηέξρεηαη ηελ ηξίηε πεξίνδν. 

ηελ Διιάδα ζπλαληάκε δξάζεηο, πξσηνβνπιίεο θαη πξνγξάκκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, ηα νπνία πηνζεηνχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεχηεξεο θαη ηξίηεο πεξηφδνπ ηνπ ηνκέα θαη ζπκθσλνχλ ελ 

πνιινίο κε ην επξσπατθφ πξφηππν, αξθεηά φςηκα, ρσξίο, σζηφζν, λα ππάξρνπλ 

δηαθξηηά φξηα κεηαμχ ησλ δχν απηψλ δηαθνξεηηθψλ πξνηχπσλ. Σν θξηηηθφ θαη ην 

δεκηνπξγηθφ πξφηππν ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο δηαπιέθνληαη θαη 

ζπλππάξρνπλ. 

Θα κπνξνχζακε, ελδερνκέλσο, λα ππνζέζνπκε φηη ε αγσγή ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο ζηελ Διιάδα δελ πξνέθπςε σο κηα πνιηηηθή, θνηλσληθή, εθπαηδεπηηθή ή 

άιιε αλαγθαηφηεηα, αιιά σο αλάγθε πξνζαξκνγήο ζηα επξσπατθά δεδνκέλα ή σο 

αλάγθε πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Καη ελδερνκέλσο λα 

εδξάδνληαη θαη εθεί νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί λα βξεη έλαλ ηξφπν 

ζπζηεκαηηθήο έληαμεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, παξφιν πνπ ζε επίπεδν 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ππάξρεη ελδηαθέξνλ θαη σο έλα βαζκφ πξφβιεςε.  

Σέινο, κάιινλ, πεξηνξηζκέλε ζα κπνξνχζακε λα ραξαθηεξίζνπκε ηελ 

θαιιηέξγεηα/αλάπηπμε ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ζηελ Διιάδα θαη ρσξίο 

ζπγθεθξηκέλε θαη νινθιεξσκέλε  πνιηηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα. 
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Γενικά ςμπεπάζμαηα 

 

Μειεηψληαο ηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ζηελ ηζηνξηθή ηεο εμέιημε θαη 

παξαθνινπζψληαο ηελ αλαδηαηχπσζε ηνπ λνήκαηνο ηεο, δηαπηζηψλνπκε φηη βαζηθφ 

ππιψλα ησλ αιιαγψλ πνπ πθίζηαηαη απνηειεί ε αιιαγή ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζέζεο ησλ 

ΜΜΔ, φπσο είλαη άιισζηε θπζηθφ θαη ρσξίο λα παξαγλσξίδνληαη άιινη παξάγνληεο 

φπσο νη αιιαγέο ηνπ επξχηεξνπ πξνηχπνπ αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, νη νηθνλνκηθέο, 

πνιηηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο αιιαγέο. 

Ζ εμέιημε ησλ ΜΜΔ ζπλνδεχηεθε απφ αμηνζεκείσηε αχμεζε ηεο δχλακεο θαη 

ηεο επηξξνήο ηνπο κε πνιιαπιέο ζπλέπεηεο ζην ξφιν πνπ απνθηά ε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Δίδακε λα απνθηνχλ ηεξάζηηα νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δχλακε κέζα απφ ηε 

ζπγθέληξσζε ηνπο ζηα ρέξηα ιίγσλ, δεκηνπξγψληαο νιηγνπψιηα πνπ πιήηηνπλ ηνλ 

πινπξαιηζκφ θαη ηελ πνιπθσλία. Δίδακε λα αλαδεηθλχνληαη ζε ηζρπξνχο 

ηδενινγηθνχο κεραληζκνχο  δεκηνπξγίαο πξνηχπσλ θαη αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηε δσή 

θαη δηακφξθσζεο ηαπηνηήησλ. Σέινο εμειίρζεθαλ ζε ρψξν παξαγσγήο, επεμεξγαζία 

θαη δηαθίλεζεο πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεο, ππνλνκεχνληαο ην ξφιν άιισλ ζεζκψλ πνπ 

παξαδνζηαθά θαηείραλ ην ξφιν απηφ, φπσο ην ζρνιείν θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

 Ζ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη θαη εμειίρζεθε ζε 

παξάιιειε πνξεία κε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα θαη ζεσξήζεθε, φπσο είδακε θαη κέζα 

απφ επξσπατθά θείκελα, πνπ κειεηήζακε, σο ε ζηάζε ηνπ θνηλνχ απέλαληη ζηα 

ΜΜΔ. Απέθηεζε ηα ραξαθηεξηζηηθά θηλήκαηνο (βι. ζει. 8-9) κε επηξξνή ζηνπο 

κεραληζκνχο δηακφξθσζεο πνιηηηθήο. 

 Απηφ ην βιέπνπκε λα εθθξάδεηαη θαη κέζα απφ ην ζπλερψο απμαλφκελν 

αξηζκφ θεηκέλσλ πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα νπνία ζπκθσλνχλ θαη 

αθνινπζνχλ ηελ πνξεία ηνπ θηλήκαηνο ηεο αγσγήο ζηα ΜΜΔ, ζηνρεχνπλ ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηνκέα, ζηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο, ζην ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο γηα 

ηελ πξνψζεζή ηνπ θαη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ 

πξαθηηθψλ ηνπ. 

 Σφζν ηα επξσπατθά θείκελα πνιηηηθήο γηα ηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, 

φζν θαη επηζηεκνληθά θείκελα, φπσο ηεο UNESCO, απνηππψλνπλ ηελ αγσγή ζηα 

κέζα επηθνηλσλίαο σο θνηλσληθφ δηθαίσκα ηνπ επξσπαίνπ θαη παγθφζκηνπ πνιίηε, 
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πνπ ζα ηνπ εμαζθαιίζεη ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο, ζα 

βνεζήζεη ζηελ νηθνδφκεζε κηαο δεκνθξαηηθφηεξεο θνηλσλίαο, κέζσ ηεο πξφζβαζεο, 

εη δπλαηφλ, φισλ ζηηο πεγέο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ζα ζπκβάιιεη ζηνλ έιεγρν ηεο 

απμαλφκελεο δχλακεο ησλ ΜΜΔ.  

 Σα ηειεπηαία ρξφληα κε νδεγφ ηηο επξσπατθέο νδεγίεο εληείλεηαη ηφζν ην 

εξεπλεηηθφ φζν θαη ην εθπαηδεπηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ θξαηψλ-κειψλ γηα ηελ αγσγή 

ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, αλάινγα πάληα κε ην επξχηεξν πιαίζην θάζε ρψξαο.  

 ηε ρψξα καο ε αλάπηπμε ηνπ ηνκέα είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε θαη 

πεξηνξηζκέλε, πξνζπαζψληαο λα αθνινπζήζεη ηελ επξσπατθή πνξεία. Τπάξρεη κηα 

αξθεηά κεγάιε ζπκθσλία ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη ηνλ 

ηειεπηαίν θαηξφ κε ην επξσπατθφ πξφηππν. Φαίλεηαη λα ππάξρνπλ δπζθνιίεο 

πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, εηδηθά ζε φ, ηη αθνξά ην 

επίζεκν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία, νη νπνίεο ελδερνκέλσο λα εδξάδνληαη 

ζε δνκηθέο δηαθνξέο ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη ηεο ειιεληθήο 

εθπαίδεπζεο
23

.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 χκθσλα κε ηελ Αλδξηνπνχινπ(2010), ε πζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο αγσγήο ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο ζηελ Διιάδα, δελ νθείιεηαη ζε πξαθηηθέο δπζθνιίεο, αιιά ζρεηίδεηαη κε παξάγνληεο, 

φπσο νη ζπληεξεηηθέο θαηαβνιέο ηεο παηδαγσγηθήο ζηελ Διιάδα, ε αληίιεςε πνπ ππάξρεη γηα ηα 

ΜΜΔ, σο ηδενινγηθψλ κεραληζκψλ θαη θνξέσλ ηεο ιατθήο θνπιηνχξαο, κε έκθαζε ζηελ αξλεηηθή 

επίδξαζή ηνπο, ε πξνζηαηεπηηθή αληηκεηψπηζε πξνο απηά 



 

65 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α (Δςπωπαϊκά Κείμενα & Κείμενα UNESCO) 

 

European Parliament, 2000. Lisbon European Council 23&24 March 2000, 

Presidency Conclusions: Lisbon European Council, 2000 

Δπξσπατθφ πκβνχιην, 1989. Οδεγία 89/552/ΔΟΚγηα ην ζπληνληζκφ νξηζκέλσλ 

λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά 

κε ηελ άζθεζε ηειενπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ: Οδεγία 89/552 ΔΟΚ «Σειεφξαζε 

ρσξίο χλνξα»: Οδηγία ΣΥ 89/552 ΔΟΚ 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη πκβνχιην, 1997. Οδεγία 97/36/ΔΚ γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 89/552/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην ζπληνληζκφ νξηζκέλσλ 

λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά 

κε ηελ άζθεζε ηειενπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ: Οδηγία ΣΥ 97/36/ΔΚ 

Δπξσπατθφ πκβνχιην, 1998. χζηαζε (98/560/ΔΚ)γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο νπηηθναθνπζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο κέζσ ηεο πξνψζεζεο εζληθψλ πιαηζίσλ κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε ζπγθξίζηκνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ θαη 

ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο: ύζηαζη 98/560 

Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2003. Αλαθνίλσζε(COM 2003/784): Σν 

κέιινλ ηεο Δπξσπατθήο θαλνληληζηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ηνκέα: 

Ανακοίνωζη COM 2003/784 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη πκβνχιην, 2004. Πξφηαζε ζχζηαζεο 2004/0341γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη γηα ην δηθαίσκα 

απάληεζεο ζε ζρέζε κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο 

νπηηθναθνπζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο: ύζηαζη 2004/341 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη πκβνχιην, 2006. χζηαζε 2006/952/ΔΚ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη γηα ην δηθαίσκα 

απάληεζεο ζε ζρέζε κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο 

νπηηθναθνπζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη επηγξακκηθψλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο: 

ύζηαζη 2006/952 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην & Δπξσπατθφ πκβνχιην, 2007. Οδεγία 2007/65/ΔΚ γηα 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 89/552/ΔΟΚ γηα ην ζπληνληζκφ νξηζκέλσλ 

λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά 

κε ηελ άζθεζε ηειενπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ: Οδηγία 2007/65 

Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2007. Αλαθνίλσζε(COM 833/2007): 

Δπξσπατθή πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ηνλ γξακκαηηζκφ ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ζε 

ςεθηαθφ πεξηβάιινλ: Ανακοίνωζη COM 2007/833 



 

66 
 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 2008. Πξφηαζε ςεθίζκαηνο (2008/2129(INI)) & 

αηηηνινγηθή έθζεζε ζρεηηθά κε ην γξακκαηηζκφ ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ζηνλ ςεθηαθφ 

θφζκν: Φήθιζμα 2008/2129&Έκθεζη 2008/2129 

πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2868ε ζχλνδνο ηνπ πκβνπιίνπ 

Παηδεία, Νενιαία θαη Πνιηηηζκφο, 2008. Αλαθνηλσζέλ Σχπνπ: νπηηθναθνπζηηθφο 

ηνκέαο, ζει. 8-13: Ανακοίνωζη 9149/08 

πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο 

Μαΐνπ 2008 φζνλ αθνξά επξσπατθή πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ηελ παηδεία γηα ηα κέζα 

επηθνηλσλίαο ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ: ςμπεπάζμαηα 2008/C 140/08 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 20ήο Απγνχζηνπ 2009 , ζρεηηθά 

κε ηoλ γξακκαηηζκφ ζηα κέζα επηθνηλσλίαο (παηδεία γηα ηα Μέζα) ζην ςεθηαθφ 

πεξηβάιινλ γηα αληαγσληζηηθφηεξν νπηηθναθνπζηηθφ θιάδν θαη θιάδν πεξηερνκέλνπ 

θαη γηα κηα θνηλσλία ηεο γλψζεο ρσξίο απνθιεηζκνχο(2009/625/ΔΚ): ύζηαζη  

2009/625 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην & πκβνχιην, Οδεγία 2010/13/EE ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Μαξηίνπ 2010 , γηα ηνλ ζπληνληζκφ 

νξηζκέλσλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ (νδεγία γηα ηηο 

ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ): Οδηγία 2010/13 

 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Βξπμέιιεο 26-8-2010, ΑλαθνίλσζεΔπηηξνπήο πξνο ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή 

Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, Φεθηαθφ ζεκαηνιφγην γηα ηελ 

Δπξψπε: Ανακοίνωζη COM 2010/245 

Έθζεζε ηεο επηηξνπήο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζην πκβνχιην, ζηελ 

Δπξσπατθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο χζηαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο επηεκβξίνπ 1998, 

φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο 

ζχζηαζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 

2006 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη γηα ην 

δηθαίσκα απάληεζεο ζε ζρέζε κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επξσπατθήο 

βηνκεραλίαο νπηηθναθνπζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη επηγξακκηθψλ ππεξεζηψλ 

πιεξνθφξεζεο –Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΣΟΝ ΦΖΦΗΑΚΟ ΚΟΜΟ: 

COM 2011/0556   
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Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ 

Δπξσπατθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ 

Γηαδίθηπν θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλν ζηα παηδηά: κηα επξσπατθή ζηξαηεγηθή: 

Ανακοίνωζη 2012/196 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Β (Δλληνικέρ Πηγέρ- Σεκμήπια) 

 

ΣΔΚΜΗΡΙΑ ΓΙΑ  ΑΝΑΦΟΡΔ ΥΔΣΙΚΔ ΜΔ ΣΑ ΜΔΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΓΧΓΗ 

ΣΑ ΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  

Νέο σολείο - έπγο Φηθιακό σολείο-Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα Δκπαίδεςζη 

και Για Βίος Μάθηζη, 2007-2013 

ΣΔΚΜΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ& ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΓΧΓΗ ΣΑ ΜΈΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 

Ππόγπαμμα MEDIA (Δςπωπαϊκό Κοινοβούλιο και ςμβούλιο, 1718/2006/ΔΚ, 

2006). Σν δεκηνχξγεζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επξσπατθήο 

νπηηθναθνπζηηθήο βηνκεραλίαο. Σν πξφγξακκα ιεηηνχξγεζε ζε ηξεηο πεξηφδνπο: α) σο 

MEDIA I(1991-1995), σο MEDIA II(1996-2000), σο MEDIA Plus(2001-2006) κε 

ζηφρν λα ελζαξξπλζεί ε αλάπηπμε θαη ε δηαλνκή ησλ επξσπατθψλ νπηηθναθνπζηηθψλ 

πξντφλησλ, β) σο Training (Καηάξηηζε) (2001-2006) κε ζηφρν λα βειηησζεί πεξαηηέξσ 

ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ ηνκέα, 

πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο ζε 

απηφ ηνλ ηνκέα θαη γ) σο MEDIA 2007(2007-2013), πνπ ήηαλ ην πην πξφζθαην 

πξφγξακκα ππνζηήξημεο ηνπ επξσπατθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ ηνκέα. Απηφ δηαδέρηεθε 

ηα πξνγξάκκαηα  MEDIA Plus θαη MEDIA Καηάξηηζε θαη εθπνλήζεθε σο εληαίν 

πξφγξακκα πνπ ζπκπεξηειάκβαλε θαη ηηο δχν ππάξρνπζεο πηπρέο (αλάπηπμε, δηαλνκή, 

πξνψζεζε/θαηάξηηζε) 

 Πην αλαιπηηθά ην MEDIA 2007  ζηφρεπε: α) ζηε δηαθχιαμε θαη αλάδεημε ηεο 

πνιηηηζηηθήο θαη γισζζηθήο πνηθηινκνξθίαο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο 

θαη νπηηθναθνπζηηθήο ηεο θιεξνλνκηάο, ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηάο ηεο 

ζηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο θαζψο θαη πξνψζεζε ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ, β) ζηελ 

αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ επξσπατθψλ νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ εληφο θαη εθηφο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, γ) ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο  ηνπ επξσπατθνχ 

νπηηθναθνπζηηθνχ ηνκέα ζην πιαίζην κηαο αλνηθηήο, αληαγσληζηηθήο θαη επλντθήο γηα 

ηελ απαζρφιεζε αγνξάο. Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ, ην MEDIA 2007 

ππνζηήξηδε ζρέδηα πνπ απνζθνπνχζαλ ζηε βειηίσζε ησλ δεκηνπξγηθψλ θαη ησλ 

δηαρεηξηζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ επξσπαίσλ επαγγεικαηηψλ ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ 

ηνκέα θαζψο θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ ηερληθψλ ηνπο πξνζφλησλ ζηηο ςεθηαθέο 



 

69 
 

ηερλνινγίεο. αθήο πξνηεξαηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ε δηαλνκή ησλ 

επξσπατθψλ ηαηληψλ/έξγσλ ζηελ αγνξά ησλ θξαηψλ-κειψλ εθηφο ησλ ρσξψλ 

παξαγσγήο ηνπο. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα ζπκβάιεη ζηελ  αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο  ηνπ επξσπατθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ ηνκέα. Ζ Διιάδα ζπκκεηείρε 

ζην πξφγξακκά  MEDIA κέζσ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Οπηηθναθνπζηηθψλ 

Μέζσλ(http://www.iom.gr/). 

Ππόγπαμμα  SaferInternet (Δςπωπαϊκό Κοινοβούλιο και ςμβούλιο, 

1351/2008/EK, 2008) [SaferInternet (1999-2004), SaferInternetPlus (2005-2008), 

SaferInternetProgram(2009-2013)]  απνβιέπεη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο εγθαηάζηαζεο 

επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θιάδσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην 

Γηαδίθηπν, κέζσ πξνψζεζεο αζθαινχο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη θαηαπνιέκεζεο 

ηνπ παξάλνκνπ θαη επηβιαβνχο πεξηερνκέλνπ. Σν πξφγξακκα δηαξζξψλεηαη γχξσ απφ 

ηξεηο άμνλεο: α) ηε δεκηνπξγία ελφο αζθαιέζηεξνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ θαζηέξσζε 

ελφο επξσπατθνχ δηθηχνπ απεπζείαο γξακκψλ, ηελ ελζάξξπλζε ηεο απηνξξχζκηζεο 

θαη ηελ εθπφλεζε θσδίθσλ δενληνινγίαο β) ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ 

θηιηξαξίζκαηνο θαη δηαβάζκηζεο γ)δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο, ζε φια ηα επίπεδα, κε 

ζηφρν ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη φισλ φζνη αζρνινχληαη κε παηδηά 

(εθπαηδεπηηθνί, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θ.ιπ.) ζρεηηθά κε ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν 

ηξφπν πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ απφ ηελ έθζεζή ηνπο ζε πεξηερφκελν πνπ ζα 

κπνξνχζε λα βιάςεη ηελ αλάπηπμή ηνπο. Έηζη ζα αλαπηπρζεί κεγαιχηεξε 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ, θαη ηδηαίηεξα ησλ γνλέσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ησλ παηδηψλ, φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε βηνκεραλία, ψζηε λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα αμηνπνηνχλ θαιχηεξα ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην Γηαδίθηπν. 

Σν πξφγξακκα Safer Internet Plus:  

• Δπεθηείλεηαη ζηα λέα κέζα επηθνηλσλίαο (φπσο π.ρ. βίληεν), ξεηφο ζθνπφο δε ηνπ 

λένπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ησλ αλεπίθιεησλ 

ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ εκπνξηθνχ ραξαθηήξα («spam»). ε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν πξφγξακκα, επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, φπσο 

γνλείο, εθπαηδεπηηθνί θαη παηδηά(Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη πκβνχιην 

854/2005/EK, 2005).  

• Γηνξγαλψλεη ηελ Ζκέξα Αζθαιέζηεξνπ Γηαδηθηχνπ, ε νπνία πξνζειθχεη κεγάιε 

ζπκκεηνρή ζε εζληθφ επίπεδν θαη εθηελή θάιπςε απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο ζηα θξάηε 

http://www.iom.gr/
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κέιε, κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε, ηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα πξνζηαζία απέλαληη ζηνπο 

θηλδχλνπο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηελ επσθειή αμηνπνίεζή ηνπ. 

• πκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία εζληθψλ θφκβσλ επαηζζεηνπνίεζεο νη νπνίνη 

δηνξγαλψλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο ζηνρνζεηεκέλεο εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο 

ησλ παηδηψλ, ησλ γνλέσλ θαη ησλ δαζθάισλ. 

• Υξεκαηνδνηεί, επίζεο, ην EU Kinds Online, πνπ απνηειεί εξεπλεηηθφ δίθηπν, 

ζηειερσκέλν απφ 21 εζληθέο εξεπλεηηθέο νκάδεο, πνπ έρεη ζηφρν ηε ζχγθξηζε ηεο 

πξφζθαηεο θαη ελ εμειίμεη εκπεηξηθήο έξεπλαο ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο, κεηαμχ άιισλ 

, ζρεηηθά θαη κε ηελ παξνπζίαζε πξνηάζεσλ γηα αλάπηπμε πνιηηηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ 

αιθαβεηηζκφ ζηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη ηελ αλάγθε επαγξχπλεζεο ζε ζέκαηα λέσλ 

ηερλνινγηψλ. 

Γίθηπν EU Kids Online- εξεπλεηηθφ επίπεδν 

Σν παλεπξσπατθφ δίθηπν EU Kids Online απνηειεί έλα δηαθξαηηθφ δίθηπν έξεπλαο, 

ην νπνίν δηεμάγεη αθαδεκατθή έξεπλα απφ ην 2006 ζηα πιαίζηα ηνπ θνηλνηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο EC Safer Internet Plus (2006-2009; 2009-2011; 2011-2014), κε ζθνπφ 

λα βειηηψζεη ηηο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηελ αζθάιεηα 

ησλ παηδηψλ ζην δηαδίθηπν, ζηελ Δπξψπε. Ζ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ δηθηχνπ 

ιακβάλεη ρψξα κέζα ζε έλα πιαίζην δηεπξπκέλσλ αιιαγψλ ηερλνινγηθήο θαη 

θνηλσληθήο θχζεο, θαζψο θαη ξπζκηζηηθψλ αιιαγψλ. Ζ πην ζεκαληηθή εμέιημε φκσο 

κε βάζε ηελ νπνία ζρεδηάδεηαη θαη δηεμάγεηαη ε έξεπλα ζηα πιαίζηα ηνπ δηθηχνπ είλαη 

ε αιιαγή ησλ πξαθηηθψλ ρξήζεο ησλ Μέζσλ θαη θπξίσο ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηα 

παηδηά αιιά θαη ε αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ βηψλνπλ θαη αμηνπνηνχλ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Σέινο, ην δίθηπν ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο κεζφδνπο 

πξνθεηκέλνπ λα ραξηνγξαθήζεη ηηο εκπεηξίεο παηδηψλ θαη γνλέσλ ζην δηαδίθηπν, ζην 

πιαίζην ηνπ δηαιφγνπ κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο εζληθήο θαη επξσπατθήο 

πνιηηηθήο.   

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2006-2009 ην δίθηπν πινπνίεζε ην πξφγξακκα EU Kids 

Online Η ζηφρνο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία φισλ ησλ δηαζέζηκσλ 

κειεηψλ γχξσ απφ ηε ζρέζε παηδηψλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2009-2011 ην δίθηπν πινπνίεζε ην πξφγξακκα EU Kids 

Online ΗΗ, ζηφρνο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε δηεμαγσγή πξσηνγελνχο πνζνηηθήο έξεπλαο ζηηο 

25 επξσπατθέο ρψξεο πνπ πιένλ ζπκκεηείραλ ζην δίθηπν. Οη αθαδεκατθνί ηνπ 
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δηθηχνπ ζρεδίαζαλ θαη δηεμήγαλ κηα παλεπξσπατθή πνζνηηθή έξεπλα κε ηε 

ζπκκεηνρή αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο 1000 παηδηψλ θαη ησλ 1000 γνληψλ ηνπο 

απφ θάζε ρψξα. Ζ έξεπλα απηή εζηίαζε ζηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ ζην δηαδίθηπν πνπ 

θαηά πνιινχο ζεσξνχληαη ξηςνθίλδπλεο θαη πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο ηαπηνπνηεζεί 

απφ ην πξφγξακκα EU Kids Online Η. Οη εκπεηξίεο απηέο ζπλνπηηθά είλαη: ε επαθή κε 

ζεμνπαιηθφ πιηθφ, ν εθθνβηζκφο, ε ιήςε θαη απνζηνιή ζεμνπαιηθψλ κελπκάησλ, ε 

δηα δψζεο επαθή κε δηαδηθηπαθνχο «θίινπο». 

 Σν δηάζηεκα 2011-2014 ην δίθηπν πινπνίεζε ην ηξίην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, EU 

Kids Online ΗΗΗ , ην νπνίν ζηνρεχεη:  

• Να δηαηεξήζεη έλα δπλακηθφ εξεπλεηηθφ δίθηπν πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ ελεξγφ 

δηάινγν γηα ηε ζρέζε παηδηψλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ κε ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο, 

αμηνπνηψληαο ηελ ππάξρνπζα εξεπλεηηθή βάζε θαη δίλνληαο θίλεηξα γηα λέα.  

• Να ηαπηνπνηήζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηελ εκπινπηηδφκελε εξεπλεηηθή βάζε 

θσδηθνπνηψληαο ηα επξήκαηα γηα κηα βάζε δεκφζηαο πξφζβαζεο, πξνσζψληαο 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο κεζνδνινγίαο ζηελ έξεπλα θαη δεκνζηεχνληαο εθζέζεηο γηα ηελ 

εμέιημε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

• Να πεηξακαηηζηεί κε ηε ζρεηηθή ζεσξία θαη ηηο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ράξαμε 

πνιηηηθψλ, ηηο νκαδνπνηήζεηο ρσξψλ, ηα επξήκαηα ζε καθξνζθνπηθφ επίπεδν θαη ηηο 

ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηηο επξσπατθέο ρψξεο.  

• Να εμεηάζεη ηηο πνηνηηθέο ζπληζηψζεο ηεο έλλνηαο ηνπ θηλδχλνπ γηα ηα παηδηά, 

θάλνληαο ρξήζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ ζηελ έξεπλα, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ.  

• Να δεκνζηνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε θνξείο 

εζληθήο επξσπατθήο θαη δηεζλνχο εκβέιεηαο, λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ αμία ηεο έξεπλαο 

θαη λα ζηεξίμεη έλα ξπζκηζηηθφ πιαίζην ε ράξαμε ηνπ νπνίνπ βαζίδεηαη ζε εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα.  

 

  Ζ ειιεληθή νκάδα ηνπ EU Kids Online ζπκκεηέρεη ζε φια ηα παθέηα εξγαζίαο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο θαη νη πεξηζζφηεξεο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο. Ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ πνηνηηθή έξεπλα πνπ ζα δηεμαρζεί ζηα πιαίζηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηελ νπνία ζα ζπκκεηάζρνπλ κφλν 8 απφ ηηο 33 ρψξεο. Ζ 

ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζην πνηνηηθφ θνκκάηη ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
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ζεκαίλεη ηελ επθαηξία εθηελέζηεξεο θαη βαζχηεξεο αλάιπζεο ησλ πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ κε ηε ζηήξημε ησλ πνηνηηθψλ. Γεδνκέλεο δε ηεο ρακειήο ζέζεο ηεο ρψξαο 

ζηε ιίζηα ησλ ςεθηαθά εγγξάκκαησλ θνηλσληψλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

πξνβιέπεηαη λα απνδεηρζνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζηε ραξηνγξάθεζε ηνπ πξνθίι ησλ 

λεαξψλ ρξεζηψλ θαη ζηε ράξαμε απνηειεζκαηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζε εζληθφ θπξίσο επίπεδν. Σν 2012 δεκνζηεχηεθε εκπεηξηθή έξεπλα 

ζηελ Διιάδα κε ηίηιν «Παηδηά θαη Γηαδίθηπν ζηελ Διιάδα». 

 

Ινζηιηούηο Οπηικοακοςζηικών Μέζων: είλαη ν ειιεληθφο νξγαληζκφο 

εθαξκνζκέλεο έξεπλαο γηα ηελ νπηηθναθνπζηηθή επηθνηλσλία θαη ζπγθεθξηκέλα 

αλαθνξηθά κε ηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο. πληζηά ζε επξσπατθφ επίπεδν, ηνλ 

εζληθφ εθπξφζσπν γηα ηα δεηήκαηα ηεο "Παηδείαο γηα ηα Μέζα" (media literacy) θαη 

κέινο ηνπ Media Literacy Expert Group ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο απφ ην 2006. 

Πξφθεηηαη γηα κηα Οκάδα Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ Παηδεία ζηα Μέζα κε 

δηαθξαηηθή ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ απφ ην επξχ θάζκα ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ 

ρψξνπ, πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθιά ηηο αλάγθεο ηεο νπηηθναθνπζηηθήο βηνκεραλίαο 

θαη ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. Ζ νκάδα απηή θαιείηαη κέζσ ηαθηηθψλ 

ζπλαληήζεσλ λα ζπκβάιεη παληνηνηξφπσο ζηε ζπγθέληξσζε, ηελ θαηαγξαθή, ηελ 

αλάιπζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ηάζεσλ ηεο αγσγήο ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο, παξάιιεια κε ηελ πξνβνιή θαη ηελ πξναγσγή πεξηπηψζεσλ νξζήο 

πξαθηηθήο γηα ηελ αλάιεςε πεξαηηέξσ επηηφπηαο δξάζεο. 

 ε παγθφζκην επίπεδν, ην Ηλζηηηνχην Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ ζπκκεηέρεη 

σο ηδξπηηθφ κέινο ζην λέν Γηεζλέο Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε 

ζηα Μέζα Δπηθνηλσλίαο (Media Literacy Education Clearinghouse) ην νπνίν 

πινπνηείηαη απφ ηε πκκαρία ησλ Πνιηηηζκψλ (Alliance of Civilizations - AoC) ηνπ 

Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ.  

Σν ΗΟΜ είλαη κέινο επίζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηα πκθέξνληα ησλ 

Σειεζεαηψλ (European Association for Viewers Interests -EAVI)  κε αληηθείκελν ηελ 

εθπξνζψπεζε θαη πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ζεαηψλ ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ 

κέζσλ ζηελ Δπξψπε θαη ηνπ International Media Literacy Research Forum ηεο 

Ofcom.  
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ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο, θαηάξηηζεο θαη εμνηθείσζεο ησλ παηδηψλ θαη 

ησλ λέσλ κε ηα ΜΜΔ, ε ηερλνγλσζία ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ 

είλαη ζηε δηάζεζε θάζε θνξέα ηεο ρψξαο (ζρνιηθή κνλάδα, ζχιινγνο γνλέσλ θηι.) 

πνπ επηζπκεί λα εξγαζηεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.  

Σν ΗΟΜ αλαινγηδφκελν φηη ην ζρνιείν σο θνξέαο ππεχζπλνο γηα ηε 

δεκηνπξγία δξαζηήξησλ θαη θνηλσληθά ψξηκσλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο, νθείιεη λα 

ελαξκνλίδεηαη, λα παξαθνινπζεί θαη λα αθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο, ππφ έλα ζχγρξνλν πξίζκα, ζεσξεί αλαγθαία ηελ έληαμε ηεο «Παηδείαο 

ζηα ΜΜΔ» (media literacy), είηε σο απηφλνκε ελφηεηα είηε δηαζεκαηηθά, ζην 

ειιεληθφ ζρνιείν πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγήζνπκε θξηηηθά θαη θνηλσληθά ψξηκνπο 

πνιίηεο, ηθαλνχο λα «δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ ζηα Μέζα», δειαδή, λα θαηαλννχλ, 

λα θξίλνπλ ην πεξηερφκελν ησλ Μέζσλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα εθθξαζηνχλ ζηηο 

γιψζζεο ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ. 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε εθπνλεί εκπεηξηθέο έξεπλεο πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλήζεη δηάθνξεο πηπρέο ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, φπσο ηε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ απφ λένπο θαη λέεο θάησ ησλ 18 εηψλ ή ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απέλαληη ζηελ αγσγή ζηα κέζα θαη ζπκκεηέρεη ζηε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ θαη 

δξάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηεο αγσγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ζην 

ζρνιείν. 

Έηζη ην Ηλζηηηνχην Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ (Η.Ο.Μ.): 

 Οινθιήξσζε έξεπλα κε ζέκα «Γεκηνπξγηθή θαη αζθαιήο ρξήζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ απφ λένπο θαη λέεο έσο 18 εηψλ»( Ηλζηηηνχην Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ, 

2008). Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν 2006 θαη 2007 ππφ ηελ αηγίδα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη πεξηιακβάλεη α) εκπεηξηθή έξεπλα ζε αληηπξνζσπεπηηθφ 

δείγκα καζεηψλ/καζεηξηψλ Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ απφ φιε ηελ Διιάδα, θαζψο θαη 

ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο θαη β) επηζηεκνληθέο ζπλεληεχμεηο κε 

εθπξνζψπνπο 12 θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ ηεο ρψξαο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην 

αληηθείκελφ ηεο. ε έξεπλα επηρεηξεί λα εληνπίζεη ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ, ησλ γνλέσλ 

θαη ησλ άιισλ, ζπλαθψλ, θνηλσληθψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζε κηα δεκηνπξγηθή θαη αζθαιή ελαζρφιεζε ησλ λέσλ κε ην δηαδίθηπν 

αιιά θαη ελ γέλεη ηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο.  



 

74 
 

 πκκεηείρε ζηελ παλεπξσπατθή έξεπλα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ππφ ηνλ 

ηίηιν «Μειέηε γηα ηα Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο γηα ηα επίπεδα ηεο Παηδείαο γηα ηα 

Μέζα»(European Commission, EAVI, 2009). ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε ζέζπηζε 

θξηηεξίσλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ ηεο παηδείαο γηα ηα κέζα ζηα 

θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ θαη ε εθηίκεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα δξάζεσλ θαη πνιηηηθψλ γηα ηελ παηδεία γηα 

ηα κέζα, αλά ρψξα. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε ιήςε ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δξάζεσλ παηδείαο γηα ηα κέζα ζε επξσπατθφ επίπεδν. 

 Γηεμήγαγε ην 2011 παλειιαδηθή έξεπλα ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε γηα 

ηελ Παηδεία ζηα Μέζα (Ηλζηηηνχην Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ, 2011).Ζ έξεπλα απηή 

απνηειεί ηελ πξψηε, εζληθή θαηαγξαθή γηα ηελ Παηδεία ζηα Μέζα ζηελ ηππηθή 

εθπαίδεπζε, κε ζηφρν ηελ απνθξππηνγξάθεζε ηεο ζηάζεο, ηεο γλψζεο θαη ηεο 

πξνζσπηθήο εκπεηξίαο απέλαληη ζηα κέζα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη θαινχληαη κε 

ηε ζεηξά ηνπο λα δηαπαηδαγσγήζνπλ ηνπο αλήιηθνπο ρξήζηεο ησλ ΜΜΔ. ην πιαίζην 

απηφ, είλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ φηη πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 80% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξνζρνιηθήο θαη πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηάζζεηαη ππέξ ηεο 

εηζαγσγήο κηαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο γηα ηελ Παηδεία ζηα Μέζα ζηελ αηδέληα ησλ 

καζεκάησλ, είηε δηαζεκαηηθά είηε σο απηφλνκν αληηθείκελν δηδαζθαιίαο. Σν 

Ηλζηηηνχην Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ, ν εζληθφο εθπξφζσπνο γηα ηελ Παηδεία ζηα 

Μέζα ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, αλαγλσξίδνληαο ηελ πάγηα αλάγθε γηα 

επζπγξάκκηζε ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο 

Παηδείαο ζηα Μέζα είρε επηζεκάλεη ηελ αλάγθε εηζαγσγήο κηαο ελφηεηαο γηα ηα 

ΜΜΔ ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε απφ ην 2007, ζηελ εκεξίδα «Σν Αιθάβεην ησλ 

Μέζσλ θαη ε Γηδαζθαιία ηνπ» (24.10.2007).  

ΣΔΚΜΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ 

Σο Ππόγπαμμα «ΜΔΛΙΝΑ- Δκπαίδεςζη και Πολιηιζμόρ» 

ε επίπεδν επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη πξψηεο πξνζπάζεηεο γίλνληαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο  «ΜΔΛΗΝΑ – Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηζκφο», ζην νπνίν 

εθαξκφζηεθε έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο ζηειερψλ κε ηίηιν «Οξγάλσζε 

Πνιηηηζηηθψλ – Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Οπηηθναθνπζηηθή Έθθξαζε)». 
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Σν πξφγξακκα ΜΔΛΗΝΑ εθαξκφζηεθε πηινηηθά απφ ην 1995 σο ην 2001 ζε 92 

δεκνηηθά ζρνιεία ζε φιε ηελ Διιάδα θαη ζε 2 ζηελ Κχπξν. Απφ ην 2001 ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο θνξείο γίλεηαη εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ γελίθεπζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζε φια ηα ζρνιεία ηνπ λνκνχ Υαληψλ. Γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ΜΔΛΗΝΑ : έγηλε επεμεξγαζία ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε αληηθείκελα ηέρλεο θαη πνιηηηζκνχ, ζρεδηάζηεθε 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα καζήκαηα ηέρλεο θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κε ζηφρν ηελ 

αλάδεημε ηεο πνιηηηζκηθήο ζπληζηψζαο καζεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

εθπνλήζεθαλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε ρψξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο, 

νξγαλψζεθαλ θιηκάθηα θαιιηηερλψλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

χκθσλα κε ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, απηφ είρε ζηφρν «ηελ 

θαηάξηηζε ζηειερψλ πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα επηκνξθψζνπλ δαζθάινπο ζρεηηθά κε 

έλλνηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο νπηηθναθνπζηηθνχ αιθαβεηηζκνχ. Οη εθπαηδεπφκελνη 

αζρνιήζεθαλ κε ηελ παηδαγσγηθή θαη εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε ησλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο, δειαδή ηελ θαηάζηξσζε θαη εκςχρσζε δξαζηεξηνηήησλ εμνηθείσζεο 

ησλ παηδηψλ κε ηελ νπηηθναθνπζηηθή έθθξαζε (θσηνγξαθία, ερνγξάθεζε, 

θηλεκαηνγξάθν, ηειεφξαζε θαη ειεθηξνληθφ ινγηζκηθφ)» (Νίθα, 2007, 54). 

Μεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο επηκφξθσζεο ππήξρε θαη ε Δηζαγσγή ζηνλ 

Οπηηθναθνπζηηθφ αιθαβεηηζκφ. «Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε νξγαλσκέλε 

πξνζπάζεηα επηκφξθσζεο ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, ζε άηνκα φκσο πνπ δελ 

ππεξεηνχζαλ ήδε ζηελ εθπαίδεπζε.; Ζ θηινζνθία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, 

παξά ην γεγνλφο φηη δελ αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα, είλαη πην θνληά ζην αγγιηθφ 

κνληέιν ηεο νπηηθναθνπζηηθήο εθπαίδεπζεο, αθνχ εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ ηέρλε 

θαη ζηελ παηδαγσγηθή ρξεζηκφηεηά ηεο» (Νίθα, 2007, ζ. 55).Βιβλιογπαθία 

Ππόγπαμμα Οπηικοακοςζηικού Αλθαβηηιζμού από ηο Δπγαζηήπιο Φςσολογικών 

Δθαπμογών και σεδιαζμού ηος Σμήμαηορ ΔΜΜΔ ηος ΔΚΠΑ 

 Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα βξαρχρξνλεο ελδν-ππεξεζηαθήο επηκφξθσζεο 

ζην νπνίν ζπκκεηείραλ, πξναηξεηηθά, εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2005 ήηαλ «λα 

πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηε ζεσξεηηθή βάζε, αιιά θπξίσο ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε, ψζηε κε ηε ζεηξά ηνπο λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο ηφζν ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε θαη εξκελεία ησλ ρηιηάδσλ πνιπκνξθηθψλ θαη πνιπζεκηθψλ 
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κελπκάησλ, ζηα νπνία εθηίζεληαη θαζεκεξηλά, φζν θαη ζηνπο ηξφπνπο αληίζηαζεο, 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνβάινπλ ηα ίδηα ηα παηδηά απέλαληη ζηηο φπνηεο επηδξάζεηο» 

(Νηάβνπ, 2011, ζει. 94).  

 Απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αξρή θαη ζην 

ηέινο ηεο επηκνξθσηηθήο παξέκβαζεο, πξνέθπςε φηη: α) νη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ 

apriori αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα κέζα, αιιά ε ζηάζε ηνπο πνηθίιεη β) φηαλ έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο πιηθφ, ε εμνηθείσζε πνπ 

αλαπηχζζεηαη κε ην πεξηερφκελν ησλ Μέζσλ, ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο 

θαηαζθεπήο ηνπο, απνκπζνπνηεί ηα ΜΜΔ σο «παληνδχλακα», απαιχλεη ηνπο θφβνπο 

απέλαληη ζηελ ηερλνινγία θαη θαζηζηά ηα ΜΜΔ έλα ειεγρφκελν «εξγαιείν» ην νπνίν 

ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί φζν θαη νη καζεηέο κπνξνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ζηε δσή ηνπο 

θαη λα αμηνπνηήζνπλ πξνο φθειφο ηνπο (Νίθα, 2007), γ) ε εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο 

(έσο πεξίπνπ ηα 10 άηνκα) είλαη εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθή, δ) νη εθπαηδεπηηθνί 

παξνπζηάδνπλ πςειφ θίλεηξν θαη δηάζεζε λα επηκνξθσζνχλ ζε ηξέρνληα δεηήκαηα, 

ηα νπνία αμηνπνηνχλ ζην κέγηζην φηαλ έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα φρη καδηθά θαη γξαθεηνθξαηηθά, αιιά κηθξφηεξεο εκβέιεηαο θαη 

επέιηθηα ψζηε λα αλαγλσξίδνληαη νη πξνζσπηθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ηνπ 

θαζελφο(Νηάβνπ, 2011, ζει. 100-101) . 

 πσο πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο
26

, πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα πνπ αληηκεησπίδεη ηελ αγσγή ζηα 

κέζα επηθνηλσλίαο σο ηελ  ηθαλφηεηα ηεο πξφζβαζεο, θαηαλφεζεο θαη δεκηνπξγίαο 

κνξθψλ επηθνηλσλίαο εληφο κηαο πνηθηιίαο πιαηζίσλ θαη αλαγλσξίδεη ζε απηή 

ηέζζεξηο αξρέο-θιεηδηά: α) ηε κειέηε ηεο παξαγσγήο ησλ ΜΜΔ, β) ηε κειέηε ηεο 

γιψζζαο ησλ ΜΜΔ, γ) ηε κειέηε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη δ) ηε κειέηε ηνπ θνηλνχ. 

Δπίζεο, ε αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο δελ γίλεηαη αληηιεπηή σο «έλα εμεηδηθεπκέλν 

αληηθείκελν, αιιά σο κηα ζηάζε απέλαληη ζηε κάζεζε, ε νπνία ζα έπξεπε λα 

δηαηξέρεη νιφθιεξν ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα». Καη επέθηαζε, ε αγσγή ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο ζεσξείηαη έλα θίλεκα πνπ αθνξά ηε γλψζε θαη έρεη ζηφρν ηελ 

επηζηξνθή ζηελ θξηηηθή αλάιπζε ησλ κελπκάησλ, γεληθψο, θαη ζε εκπλεπζκέλνπο 

ηξφπνπο κεηαηξνπήο ηεο ζεκεξηλήο πιεζψξαο ηεο πιεξνθνξίαο ζε γλψζε(Νηάβνπ, 

2011, ζει. 97). Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα επηκφξθσζεο, δελ είρε πνιηηηζηηθή δηάζηαζε 

                                                           
26

 Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζηα ΜΜΔ ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 
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θαη επίθεληξν πξντφληα πνιηηηζκνχ ήρνπ θαη εηθφλαο, ζην ζρνιείν, φπσο ζπλέβε ζην 

πξφγξακκα Μειίλα, αιιά εζηίαδε ζηε γλψζε ησλ κέζσλ θαζ’ εαπηψλ. 

 

 

Σο Δπγαζηήπιο Φςσολογικών Δθαπμογών και σεδιαζμού ηος Σμήμαηορ 

ΔΜΜΔ ηος ΔΚΠΑ, έσει δημιοςπγήζει από ηην ακαδημαϊκή σπονιά 2006-2007 ηο 

Παπαηηπηηήπιο Ανάπηςξηρ Ππογπαμμάηων Οπηικοακοςζηικού Αλθαβηηιζμού 

ζηην Δλλάδα. 

 Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ εξεπλεηψλ, 

αιιά θαη ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ζηα 

κέζα επηθνηλσλίαο θαη ηνλ νπηηθναθνπζηηθφ αιθαβεηηζκφ ζηελ Διιάδα, ε 

θαηαγξαθή θαη ζπγθέληξσζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ εθπνλνχληαη απφ θνξείο ηεο 

εθπαίδεπζεο (ζρνιεία, νξγαληζκνχο θ.ά.) ή κεκνλσκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ε 

ζέζπηζε ζηαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ γηα ηα πξνγξάκκαηα απηά, κε βάζε ηα δηεζλή 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα. 

Δπηκέξνπο ζηφρνη ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ είλαη ε ελεκέξσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ησλ γνλέσλ θαη ησλ παηδηψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ 

αιθαβεηηζκνχ κέζσ επηθνηλσληαθνχ πιηθνχ, ε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ 

εξεπλεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ ησλ ήδε εκπιεθνκέλσλ ζε 

ζπλαθή πξνγξάκκαηα, ε δηάρπζε πιεξνθνξηαθνχ θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ πνπ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζρνιηθή ηάμε, θαζψο θαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ ελδηαθέξνληαη λα εθπνλήζνπλ πξνγξάκκαηα νπηηθναθνπζηηθνχ αιθαβεηηζκνχ. 

Σν Παξαηεξεηήξην επίζεο πξνγξακκαηίδεη ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ δειηίνπ κε 

πεξηιήςεηο ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε ζρνιεία θαη άξζξα απφ 

ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία blog θαη forum γηα 

ηελ αληαιιαγή απφςεσλ(Νηάβνπ, 2011, ζει.17). 
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Δςπωπαϊκό Ππόγπαμμα Educaunet 

 

Σν Educaunet (http://users.uom.gr/~ educane/ ) είλαη έλα πξφγξακκα αγσγήο 

γηα ηελ αλάπηπμε ελφο θξηηηθνχ πλεχκαηνο ζηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Ο ζηφρνο ηνπ 

είλαη λα κάζεη ζηνπο λένπο λα πινεγνχληαη ζην δηαδίθηπν έρνληαο ηελ επζχλε ησλ 

πξάμεσλ ηνπο. Σν Educaunet επηδηψθεη λα θάλεη ηνπο λένπο απηφλνκνπο, θξηηηθνχο 

θαη ππεχζπλνπο, ηθαλνχο λα εθηηκήζνπλ ηνλ πινχην απηνχ ηνπ κέζνπ, 

αληηιακβαλφκελνη ηνπο πξαγκαηηθνχο ή ππνηηζέκελνπο θηλδχλνπο. 

Σν Educaunet δεκηνχξγεζε έλα ζχλνιν εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ -παηγληδηψλ 

πνπ δνθηκάζηεθαλ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 1500 λένπο 8 εσο-18 εηψλ ζην Βέιγην θαη 

ζηελ Γαιιία. Σξηάληα πεξίπνπ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θέξλνπλ ζην πξνζθήλην φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπλαληά θαλείο ζην δηαδίθηπν: παηρλίδηα κε θάξηεο, επηηξαπέδηα, 

δξαζηεξηφηεηεο αλάιπζεο, δξαζηεξηφηεηεο ζε πεξηβάιινλ δηαδηθηχνπ. Σα 

εθπαηδεπηηθά απηά εξγαιεία ζπλνδεχνληαη θαη απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ νδεγφ. 

Παξάιιεια ην Educaunet είλαη κηα κέζνδνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ, 

εθπαηδεπηηθψλ ή γνλέσλ. 

 Τινπνηήζεθε  ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζην πιαίζην ηεο 

δξάζεο Safer Internet Action Plan θαηά ηα έηε 2002-2004 θαη σο εηαίξνη 

εκθαλίδνληαη ε Πνξηνγαιία, ε Αγγιία, ε Γαλία, ην Βέιγην, ε Γαιιία, ε Διιάδα θαη ε 

Γεξκαλία. 

 Απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο θαη εθπαηδεπηέο εζηηάδνληαο ζηελ 

αζθαιή πινήγεζε ζην δηαδίθηπν θαη πηνζεηεί ηηο κεζφδνπο ηεο «Δθπαίδεπζεο ζηα 

Μέζα» σο έλα είδνο «νρήκαηνο» γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θξηηηθήο κάζεζεο 

ζηνπο πνιίηεο.   

 Καηά ηε θηινζνθία ηνπ Educaunet νη ηερληθέο πξνζηαζίαο, φπσο ηα θίιηξα, 

απέλαληη ζηνπο θηλδχλνπο κνπ ειινρεχνπλ ζην δηαδίθηπν «θηλδπλεχνπλ λα 

πξνθαιέζνπλ κηα εληχπσζε "αεξφζαθνπ", αθφκε πην επηθίλδπλνπ: γηαηί αηνλεί, έηζη, 

ε πξνζνρή ησλ λέσλ, αθξηβψο επεηδή νη ηειεπηαίνη πηζηεχνπλ φηη έρνπλ θάπνηα 

πξνζηαζία. ηαλ ζα "αληηκεησπίζνπλ" ην δηαδίθηπν ρσξίο πξνζηαζία ή αλ πεξάζεη 

θάπνηα επηθίλδπλε πιεξνθνξία, γίλνληαη ηδηαίηεξα επάισηνη. Παξαδφμσο, ε επηζπκία 

καο λα πξνζηαηεχζνπκε ηνπο λένπο ηνχο θάλεη αλίθαλνπο λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα 

ππεξπεδήζνπλ ηηο δπζθνιίεο. Αληί λα ζεθσζεί έλαο ηνίρνο θαη λα θξαηεζεί ζε 
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απφζηαζε ν θίλδπλνο, ην Educanet επέιεμε λα ζπλνδεχζεη ηνπο λένπο ζηελ 

αλαθάιπςε θαη ζηελ εμνηθείσζε κε ην δηαδίθηπν. Σν πξφγξακκα απνηειεί επέθηαζε 

ηεο «Δθπαίδεπζεο κε θαη ζηα ΜΜΔ». Έρεη σο ζηφρν λα παξαθηλήζεη ηνπο λένπο λα 

αλαθαιχςνπλ ηελ πξσηνηππία απηήο ηεο επηθνηλσλίαο, φπνπ αλαγλσξίδεη θαλείο 

δχζθνια ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ. ηνρεχεη ζην λα ηνπο θάλεη απηφλνκνπο θαη 

ππεχζπλνπο ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, λα ηνπο βνεζήζεη λα γίλνπλ πξνζεθηηθνί θαη 

θξηηηθνί. ηνρεχεη ηειηθά ζην πέξαζκα απφ κία παζεηηθή πξνζηαζία ζε κηα 

ελεξγεηηθή ζηξάηεπζε θαη ζηελ αλάιεςε ηεο ππεπζπλφηεηαο ηνπ αηφκνπ απέλαληη 

ζηνλ θίλδπλν». 

ην πιαίζην ηνπ έξγνπ Φεθηαθφ ρνιείν(Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, 2007-2013), ην Τπνπξγείν Παηδείαο λα έρεη 

αλαιάβεη κηα ζεηξά λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, πνπ επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηελ 

θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλαγλσξίδνληαο ηνλ θεληξηθφ ξφιν απηήο ζηελ 

αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηάξηηζε (Β Δπίπεδν ΣΠΔ) 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζηα καζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηδηθφηεηά 

ηνπο, ζηε ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ θαη ζηελ ςεθηαθή εθπαηδεπηηθή 

πιαηθφξκα ηνπ Φεθηαθνχ ρνιείνπ. 

  Δπηπιένλ, επξσπατθά ή εζληθά πξνγξάκκαηα φπσο ην eTwinning, 

teachers4Europe,MEDEAnet, School-Lab δηνξγαλψλνπλ εξγαζηήξηα κε ζηφρν λα 

εθπαηδεχζνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο απφ ηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε ζπγθεθξηκέλα web πεξηβάιινληα, ινγηζκηθά θαη ηε 

κεζνδνινγία ηνπο. 

 To eTwinning(https://www.etwinning.net/el/pub/index.htm) εζηηάδεη ζε 

εξγαιεία επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ηα εξγαζηήξηα 

MEDEAnet(http://www.medeanet.eu/)  δίλνπλ έκθαζε ζηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

ρξήζεο ησλ κέζσλ κέζα ζηελ ηάμε ή κε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. To School-Lab 

νξγαλψλεη εξγαζηήξηα γηα εθπαηδεπηηθνχο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία βίληεν πάλσ ζε 

ζέκαηα ηεο επηζηήκεο.  

ζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα ζηα παλεπηζηήκηα, 

ζηελ αγσγή ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, δηδάζθεηαη, ζην Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 

θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 2015) 
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πξναηξεηηθφ κάζεκα ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν, ηηηινθνξείηαη «Θέκαηα 

Οπηηθναθνπζηηθήο Δπηθνηλσλίαο» θαη πεξηιακβάλεη βαζηθά ζηνηρεία ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, φπσο: εθπξνζψπεζε, γιψζζα,  παξαγσγή, 

θνηλφ.  

ΣΔΚΜΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΗ ΑΓΧΓΗ ΣΑ ΜΔΑ 

ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ Δ ΥΟΛΔΙΑ  

Σο «Ππόγπαμμα Οπηικοακοςζηικήρ Παιδείαρ για Παιδιά και Νέοςρ»: 

μεθίλεζε ην 2007 θαη απνηέιεζε κηα πξσηνβνπιία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Δπηθνηλσλίαο – Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο θαη πινπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ ΔΡΣ ΑΔ (Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθψλ ηαζκψλ) θαη ην Ηλζηηηνχην 

Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ (ΗΟΜ). Σν πξφγξακκα απεπζχλνληαλ ζε παηδηά ειηθίαο 9-

12 θαη 13-15 εηψλ θαη πεξηειάκβαλε εκεξήζηεο επηζθέςεηο ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κηαο νκάδαο ηερληθψλ, 

παξαγσγψλ θαη εξεπλεηψλ ΜΜΔ θαη ελφο εηδηθά εμνπιηζκέλνπ ζπλεξγείνπ ηεο ΔΡΣ. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηα ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηαο, θαη εηδηθφηεξα ζηηο 

παξακεζφξηεο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο.  

ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε εθπαίδεπζε θαη εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε 

ηηο πξαθηηθέο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο. Με 

επίθεληξν ην ξαδηφθσλν θαη κε ηε ρξήζε ςπραγσγηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ, 

ηα παηδηά θαινχληαη λα κάζνπλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζε φια ηα ζηάδηα 

παξαγσγήο κηαο ξαδηνθσληθήο εθπνκπήο, κπαίλνληαο ζηε ζέζε ηνπ παξαγσγνχ, ηνπ 

ερνιήπηε, ηνπ εθθσλεηή θαη ηνπ δεκνζηνγξάθνπ. Παξάιιεια, ην πξφγξακκα 

πεξηειάκβαλε ζχληνκεο παξνπζηάζεηο απφ ζηειέρε ηεο ΔΡΣ θαη ηνπ ΗΟΜ ζρεηηθά κε 

ηελ ηζηνξία, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηα επαγγέικαηα ησλ ζχγρξνλσλ Μέζσλ 

Δπηθνηλσλίαο.  

Δπηπιένλ, ην πξφγξακκα ζπλνδεπφηαλ θαη απφ έληππν πιηθφ κε 

ηίηιν "Δμεξεπλψληαο ηα Μέζα Δπηθνηλσλίαο ζηε χγρξνλε Δπνρή", δχν 

ζθηηζνγξαθεκέλα έληππα ηα νπνία είρε ζρεδηάζεη θαη πινπνηήζεη ην Ηλζηηηνχην 

Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ γηα ηελ ηζηνξηθή εμέιημε θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο ησλ 

ΜΜΔ ζηελ ςεθηαθή επνρή. Σα έληππα απεπζχλνληαλ ζε παηδηά ειηθίαο 9-12 θαη 

εθήβνπο 13-15 εηψλ θαη δηαηίζεληαη δσξεάλ απφ ην ΗΟΜ. 
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Η δπάζη «Πάμε ινεμά;»: μεθίλεζε ην 2000, θηάλεη κέρξη θαη ζήκεξα ΚΑΗ 

απνηειεί έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γλσξηκίαο ησλ καζεηψλ κε ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν θαη έρεη σο ζθνπφ ηνπ ηελ ηδηαίηεξε επαθή ησλ καζεηψλ κε ηελ ηέρλε 

ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο νπηηθναθνπζηηθήο 

αθήγεζεο. Έρνπλ ζρεδηαζηεί δχν εθαξκνγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κηα γηα ηα δεκνηηθά, 

γηα ηηο ηάμεηο Γ,Δ, Σ θαη κηα γηα ηα γπκλάζηα – ιχθεηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, νη καζεηέο πξνκεζεχνληαη ελεκεξσηηθά έληππα, βηβιία θαη νδεγνχο 

κειέηεο. Βιέπνπλ δχν θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο κε παξφκνην ζέκα, αιιά 

δηαθνξεηηθή αηζζεηηθή θαη αθεγεκαηηθή δνκή θαη παξαθνινπζνχλ έλα κάζεκα 

αλάιπζεο ηεο νπηηθναθνπζηηθήο αθήγεζεο (θξηηηθή ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ 

πξντφληνο). ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο ζε εξγαζηήξηα γηα ηε 

δεκηνπξγία ηαηλίαο κηθξνχ κήθνπο. Δδψ κε ηε βνήζεηα ελφο επαγγεικαηία ζθελνζέηε 

νη καζεηέο γξάθνπλ ην ζελάξην, παίδνπλ ηνπο ξφινπο, ζπλζέηνπλ κνπζηθή, θηηάρλνπλ 

ηα ζθεληθά θαη ηα θνζηνχκηα, ρεηξίδνληαη ηελ θάκεξα, ηα θψηα θαη ηα ερνιεπηηθά 

θαη γπξίδνπλ κέζα ζε δχν /Κ κία πεληάιεπηε ηαηλία. Σέινο, φιεο απηέο νη ηαηλίεο 

πξνβάιινληαη ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζην δηαγσληζηηθφ θεζηηβάι καζεηηθψλ 

ηαηληψλ «Πάκε ηλεκά;»  

Σν Πάκε ηλεκά έρεη σο ζηφρνπο: 

 Να θέξεη ζε επαθή ηνπο καζεηέο κε ηελ ηέρλε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ 

 Να πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ηε κέζνδν λα αληηκεησπίζνπλ ηελ εηθφλα σο 

γιψζζα 

 Να ππνγξακκίζεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο θξηηηθήο 

πξνζέγγηζεο ησλ πνηθίισλ νπηηθναθνπζηηθψλ πξντφλησλ πνπ καο 

θαηαθιχδνπλ θαη θαζεκεξηλά θαηαλαιψλνπκε 

 Να ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία δχζπηζησλ ζεαηψλ θαη ηειηθά ππνςηαζκέλσλ 

πνιηηψλ 

Γιεθνέρ Φεζηιβάλ Ολςμπίαρ για παιδιά και νέοςρ 

Πξφθεηηαη(http://olympiafestival.gr/) γηα κηα δηνξγάλσζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξφλν θαη πεξηιακβάλεη: α) πξνβνιή θηλεκαηνγξαθηθψλ 

ηαηληψλ κε ςπραγσγηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν, νη νπνίεο δηαπλένληαη απφ ηηο 

αξρέο πνπ έρνπλ ζεζπίζεη ε UNICEF θαη ε UNESCO γηα ηνλ παηδηθφ θαη λεαληθφ 

http://olympiafestival.gr/
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θηλεκαηνγξάθν, δειαδή εκπλένληαη απφ αγάπε γηα ηνλ Άλζξσπν, ηε Εσή θαη ηε 

Φχζε, αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε ησλ λέσλ θαη βνεζνχλ ζηελ 

αιιεινθαηαλφεζε αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα. Απνθιείνληαη ηαηλίεο πνπ 

πξνσζνχλ ηε βία, ην ξαηζηζκφ, ηνλ πφιεκν θαη ην ζεμηζκφ θαη επηιέγνληαη ηαηλίεο 

πνπ θαιχπηνπλ κηα κεγάιε γθάκα πξνβιεκάησλ ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ· β) ζεηξά 

απφ θηλεκαηνγξαθηθά εξγαζηήξηα πνπ δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα γπξίζνπλ ηε 

δηθή ηνπο ηαηλία, γ) δηαγσληζκφ ηαηληψλ, ληνθηκαληέξ θαη animation πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη ηα ίδηα ηα παηδηά θαη ηε δεκνθηιή Camera Zizanio κε ηαηληάθηα πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγήζεη καζεηέο ζρνιείσλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξψπεο. 

πσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ θαιιηηερληθφ δηεπζπληή ηεο Camera Zizanio, 

Νίθν Θενδνζίνπ (Nikos Theodosiou 2013, 2014), ηα παηδηά πεξλψληαο απφ ην ξφιν 

ηνπ ζεαηή ζην ξφιν ηνπ δεκηνπξγνχ πξντφλησλ γηα ηα κέζα επηθνηλσλίαο, 

ζπγθεθξηκέλα ηαηληψλ, απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα γλσξίζνπλ εθ ησλ έζσ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ κέζσλ θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηηο ηερληθέο πνπ απηά 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ. Έηζη, ζα κπνξνχλ λα 

αλαγλσξίδνπλ ηα θξπκκέλα λνήκαηα ησλ κέζσλ, πίζσ απφ ηα εληππσζηαθά θαη 

ειθπζηηθά πξνγξάκκαηα, λα δηαθξίλνπλ ηα κεγάια νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα πίζσ απφ 

απηά, πνπ δελ ζπκπίπηνπλ κε ηα ζπκθέξνληα ησλ ιαψλ θαη λα εληνπίδνπλ ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ θξχβνπλ. Καη εδψ εληνπίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο αγσγήο ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο ζήκεξα. 

Η δπάζη Cine μαθήμαηα: ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηείηαη, κέρξη θαη ζήκεξα 

απφ ηελ Πνιηηηζηηθή Δηαηξία Κξήηεο(Πνιηηηζηηθή Δηαηξία Κξήηεο, Cine Μαζήκαηα) 

ζε ζπλεξγαζία κε ην ΗΟΜ, ηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο, κε ην Γηεζλέο 

Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Οιπκπίαο γηα παηδηά θαη λένπο θαη άιινπο θνξείο. 

Πξφθεηηαη γηα έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε άμνλα ηα νπηηθναθνπζηηθά ζηελ 

εθπαίδεπζε. Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη αλαδεηνχλ 

ηξφπνπο λα αθνχζνπλ θαη λα δνπλ πξνηάζεηο ζε δπν βαζηθά επίπεδα: Α. Σαηλίεο κε 

ραξαθηεξηζηηθά παηδαγσγηθά. Σαηλίεο κε ζέκαηα φπσο ε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο, ε 

ηζηνξία, νη ηέρλεο, ε νηθνινγία, ν πνιηηηζκφο. Σαηλίεο πνπ κπνξνχλ λα 

επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο ζεαηέο ζ΄ απηά ηα δεηήκαηα θαη λα ηνπο εθπαηδεχζνπλ έηζη 

ψζηε λα είλαη θαρχπνπηνη θαη δχζπηζηνη ζεαηέο θαη, ηειηθά, ππνςηαζκέλνη πνιίηεο. Β. 

Βαζηθέο γλψζεηο γηα λα κπνξέζνπλ λα εληάμνπλ ηα ζχγρξνλα κέζα (ςεθηαθή 
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θσηνγξαθία, βηληενθάκεξα, H/Y θηι) ζε έλα δεκηνπξγηθφ παηγλίδη κε ηελ θαζεκεξηλή 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Ο ΚΑΡΠΟ( http://www.karposontheweb.org/) -  Κένηπο Δκπαιδεςηικών 

Γπάζεων και Γιαπολιηιζμικήρ Δπικοινωνίαρ: δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

ππνζηήξημε ελζσκάησζεο ηεο νπηηθναθνπζηηθήο έθθξαζεο ζηα ζρνιεία, κέζσ 

εξγαζηεξίσλ ζρεηηθά κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή έθθξαζε θαη κέζα απφ ην ζρεδηαζκφ 

ζρεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.  

Γεκηνπξγεί δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ κε 

βαζηθφ ηνπ εξγαιείν ηελ εηθφλα θαη ηνλ ήρν, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηε θσηνγξαθία, ηελ 

ηειεφξαζε, ηελ αθήγεζε. Οξγαλψλεη ζεκηλάξηα εθπαηδεπηηθψλ, ζρεδηάδεη 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη πξαγκαηνπνηεί δξάζεηο πνπ εμνηθεηψλνπλ ηνπο λένπο κε ηε 

δεκηνπξγηθή ρξήζε ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ 

νπηηθναθνπζηηθήο έθθξαζεο. 

Οη πξσηνβνπιίεο απηέο ζπλδπάδνπλ δεμηφηεηεο θξηηηθήο αλάιπζεο θαη 

πξαθηηθήο γλψζεο ζρεηηθά κε ηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη ηε δεκηνπξγίαο ηαηληψλ ζε 

έλα εθπαηδεπηηθφ πιαίζην.  

Σο ππόγπαμμα MediaSmart – Ππόγπαμμα «Παιδείαρ για ηα μέζα»:Σν 

Ηλζηηηνχην Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ (ΗΟΜ) θαη ε Έλσζε Δηαηξηψλ Γηαθήκηζεο θαη 

Δπηθνηλσλίαο Διιάδνο (ΔΓΔΔ) ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ 

θαη Πνιηηηζκνχ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, πινπνηνχλ ην ειιεληθφ Media Smart, 

έλα κε θεξδνζθνπηθφ πξφγξακκα κε ζηφρν ηελ Παηδεία ζηα Μέζα Δλεκέξσζεο 

(media literacy).  

Πην αλαιπηηθά ην Media Smart 

(http://www.iom.gr/inst/iom/gallery/Media%20Literacy)είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα ην νπνίν πινπνηείηαη δσξεάλ ζηα ζρνιεία, ζε παηδηά 6-11 εηψλ, 

αλαπηχζζεη θαη παξέρεη δσξεάλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, κε ζηφρν λα δηδαρζνχλ ηα παηδηά λα πξνζεγγίδνπλ θξηηηθά ην 

πεξηερφκελν ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη λα γίλνπλ 

ζθεπηφκελνη θαηαλαισηέο. Σν πξφγξακκα μεθίλεζε ην 2002 ζηε Μεγάιε Βξεηαλία. 

http://www.karposontheweb.org/
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Έθηνηε, εθαξκφδεηαη ζε επηά επηπιένλ επξσπατθέο ρψξεο: Γεξκαλία, Οιιαλδία, 

Βέιγην, νπεδία, Φηιαλδία, Οπγγαξία θαη Πνξηνγαιία.  

χκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπγθξνηήζεθε θαη ζηελ 

Διιάδα, εηδηθή νκάδα εηδεκφλσλ (expert group), ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη λα δίλεη ηηο 

θαηεπζχλζεηο γηα ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε ρψξα, κέζα ζην πιαίζην πνπ 

πξνδηαγξάθεηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ Media Smart. 

Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε γνλείο, καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο. 

Πξνζπαζεί λα εκπιέμεη φιε ηελ νηθνγέλεηα ζε ζέκαηα παηδείαο γηα ηα κέζα. Ο 

βαζηθφο ππξήλαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ είλαη ε ηάμε. Σα παηδηά φκσο έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο γνλείο ηνπο πάλσ ζε εξγαζίεο, λα εμεηάζνπλ θαη λα 

θαηαγξάςνπλ ηηο απφςεηο κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, λα παίμνπλ ζην δηαδίθηπν κε 

ηε ζπληξνθηά ησλ δηθψλ ηνπο. 

Σν πξφγξακκα Media Smart αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά. Σν ηεχρνο «Γεο ηε 

δηαθήκηζε… έμππλα!» είλαη ην πξψην θαη αθνξά ζηε δηαθήκηζε. ηε Μεγάιε 

Βξεηαλία έρεη ήδε νινθιεξσζεί έλα ηεχρνο γηα ην δηαδίθηπν ελψ βξίζθνληαη ζηε 

θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θη άιια ηεχρε, πάληα ζρεηηθά κε ηα κέζα ελεκέξσζεο. 

Σν πξφγξακκα πξνηείλεηαη θπξίσο γηα ηηο ψξεο ηεο επέιηθηεο δψλεο ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη πεξηιακβάλεη επίζεο νδεγίεο γηα γνλείο θαη 

δηαζθεδαζηηθά, εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα γηα ηα παηδηά. 

Σο ππόγπαμμα Γίκηςο Αγωγήρ Σηλεόπαζηρ(Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο εξξψλ, 2007) είλαη έλα πξφγξακκα νπηηθναθνπζηηθνχ αιθαβεηηζκνχ 

πνπ επηδηψθεη λα εθπαηδεχζεη ηνπο καζεηέο ψζηε λα αληηιακβάλνληαη, λα εξκελεχνπλ 

θαη λα απνθσδηθνπνηνχλ ηελ ηειενπηηθή εηθφλα. Ζ Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Ννκνχ εξξψλ ζρεδίαζε θαη νξγάλσζε ην πξψην παλειιαδηθήο 

εκβέιεηαο Γίθηπν Οπηηθναθνπζηηθήο Αγσγήο (Γίθηπν Αγσγήο Σειεφξαζεο) θαη ίζσο 

ηε κνλαδηθή θαη ηφζν εθηεηακέλε θαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηέηνηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηε ρψξα. θνπφο ηνπ είλαη λα κεηαηξέςεη ηνπο κηθξνχο ηειεζεαηέο 

απφ παζεηηθνχο δέθηεο ζε ελεξγεηηθνχο θξηηέο ησλ ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

απφ απινχο θαηαλαισηέο εηθφλαο ζε δεκηνπξγηθνχο παξαγσγνχο. 

Σν Γίθηπν ιεηηνπξγεί απφ ην 2007 θαη έρεη αγθαιηάζεη κε ηηο δξάζεηο ηνπ 800 

ζρνιεία ηεο ρψξαο θαη πάλσ απφ 15.000 καζεηέο. Έρεη νξγαλψζεη σο ηψξα 12 
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εθπαηδεπηηθέο δηεκεξίδεο θαη έλα παλειιήλην ζπλέδξην. Αθφκε ζην ελεξγεηηθφ ηνπ 

πεξηιακβάλνληαη 11 εθδφζεηο θαη 6 dvd. 

Οη παηδαγσγηθέο δξάζεηο πνπ πξνηείλεη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα 

ρξεζηκνπνηνχλ σο εξγαιεία ην ζεαηξηθό παηρλίδη, ηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε, ηελ 

παληνκίκα, ηε κνπζηθή, ην γξαπηό ιόγν, ην δηάινγν, ηνλ θαζνδεγνύκελν 

απηνζρεδηαζκό, ηα παηρλίδηα ξόισλ θιπ. Οη εθπαηδεπηηθέο απηέο δξάζεηο αγθαιηάδνπλ 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ηειενπηηθήο παξαγσγήο (δειηία εηδήζεσλ, δηαθεκίζεηο, 

ζαπνπλόπεξεο, ληνθηκαληέξ, παηδηθά πξνγξάκκαηα, ηαηλίεο θιπ) θαη έρνπλ δηαζεκαηηθφ 

ραξαθηήξα εκπιέθνληαο φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν, 

φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη θπζηθά ηνπο γνλείο. 

Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη κε ηε ζηήξημε ησλ παξαθάησ θνξέσλ: Γεληθή 

Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο, Ηλζηηηνχην Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ, ΔΡΣ ΑΔ, 

Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Π.Δ. & Γ.Δ. Αηηηθήο, Πεηξακαηηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν 

εξξψλ, Έλσζε Πξνζηαζίαο Καηαλαισηψλ εξξψλ, Κέληξν Πξφιεςεο εξξψλ 

ΟΑΗ θαη  4
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν Θέξκεο.. Υνξεγνί επηθνηλσλίαο ηνπ Γηθηχνπ είλαη ε 

ΔΡΣ ΑΔ θαη ην TV Έζλνο. 

Σν Γίθηπν Αγσγήο Σειεφξαζεο κεηεμειίρζεθε απφ ην 2010 ζε Δζληθφ Γίθηπν 

Αγσγήο Σειεφξαζεο κε ηελ έγθξηζε ηεο Γ/λζεο ΔΠΔΓ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

 θαη Θξεζθεπκάησλ. 

Αθφκε ην Γίθηπν Αγσγήο Σειεφξαζεο πξνρψξεζε έλα βήκα αθφκε 

εγθαηληάδνληαο κηα γφληκε ζπλεξγαζία κε πνιινχο θαη ζεκαληηθνχο θνξείο. Οη 

θνξείο απηνί πξφζθεξαλ πξφζζεην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ αιιά θαη ηελ επηζηεκνληθή 

ηνπο ζηήξημε ζηηο δξάζεηο. πγθεθξηκέλα: ΔΡΣ, Ραδηνηειεφξαζε, πλήγνξνο ηνπ 

παηδηνχ,  TV Έζλνο, UNICEF, Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζ/ληθεο, Νεαληθφ 

Πιάλν-Φεζηηβάι ηαηληψλ γηα παηδηά θαη λένπο ηεο Οιπκπίαο, Φεζηηβάι 

Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζ/ληθεο, AGB Nielsen, ΔΖΔΑ,  Δζληθφ πκβνχιην 

Ραδηνηειεφξαζεο. 

Η δπάζη Safe Line και η δπάζη Safer internet απνηεινχλ 2 απφ ηηο 3 

δξάζεηο ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ ηα νπνία πινπνηνχληαη κε ηε 
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ζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Safer Internet 

(http://www.safeline.gr/). 

Δθπξφζσπνη ηεο νκάδαο ηεο Safe Line ιακβάλνπλ κέξνο ζε δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλαληήζεηο φπσο θαη επηζθέπηνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο ηδξχκαηα ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

(Γεκνηηθά, Γπκλάζηα θαη Λχθεηα). Ζ Safe Line επηζθέπηεηαη ζρνιεία θαη 

παξνπζηάδεη ηελ Αλνηθηή Γξακκή ζε καζεηέο, θαζεγεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο. Ζ 

άδεηα γηα ηηο επηζθέςεηο απηέο ρνξεγείηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ κέζσ πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο. ηηο 

ελεκεξψζεηο απηέο νη εθπξφζσπνη ηεο νκάδαο παξνπζηάδνπλ ηελ ηζηνζειίδα ζηνπο 

καζεηέο, ηνπο ζπκβνπιεχνπλ, ηνπο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θηλδχλνπο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ θαη ζπδεηνχλ καδί ηνπο γηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ
27

.  

Ζ Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ Αζθαινχο 

Γηαδηθηχνπ θαη ε εθζηξαηεία ελεκέξσζεο θαη επαγξχπλεζεο πνπ δηεμάγεηαη ζηε 

ρψξα καο απφ ην 2004, πινπνηνχληαη ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο SaferInternet.  

 

Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο δξάζεο Saferinternet.gr είλαη:  

 Ζ πξνζηαζία ησλ αλήιηθσλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ αθαηάιιειν ή 

επηβιαβέο γηα απηνχο πεξηερφκελν, ή απφ αθαηάιιειε ή επηβιαβή 

ζπκπεξηθνξά. 

 Ζ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα 

πξνζηαηεπζνχλ αιιά θαη λα πξνζηαηεχζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα παηδηά ηνπο 

απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλνχλ απφ ηε κε νξζή ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ 

ηερλνινγηψλ, φπσο είλαη ην Γηαδίθηπν ή ην θηλεηφ ηειέθσλν. 

 Ζ πξνψζεζε ησλ ζεηηθψλ πιεπξψλ ησλ δηαδξαζηηθψλ ηερλνινγηψλ, σο 

εξγαιεία ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο.  

 Ζ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη 

ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ελεκεξψλνληαο ηφζν γηα ηα πνιιαπιά νθέιε φζν θαη 

                                                           
27

http://www.safeline.gr/yliko/drastiriotites 

http://www.safeline.gr/
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm
http://www.safeline.gr/yliko/drastiriotites
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γηα ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία πνιιαπιαζηαζηηθήο 

δξάζεο κέζα ζηελ ηάμε.  

 Ζ ελζάξξπλζε ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ αλειίθσλ θαη γνλέσλ ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, ε πξνψζεζε ηνπ ςεθηαθνχ αιθαβεηηζκνχ θαη ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο.  

 Ζ ππνζηήξημε, γνλέσλ, εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη αλήιηθσλ ρξεζηψλ κε 

θαηάιιειν ελεκεξσηηθφ πιηθφ. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, ην Saferinternet.gr πινπνηεί ζεηξά 

δξαζηεξηνηήησλ φπσο δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ γηα ην θνηλφ, 

ζεκηλάξηα πξνο εθπαηδεπηηθνχο, πξνψζεζε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν θαη ζηα ΜΜΔ, δεκηνπξγία πνιπκνξθηθνχ online θαη 

έληππνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο θακπάληεο. 

Σν Saferinternet.gr ζπλεξγάδεηαη κε εθπξνζψπνπο ηνπ θξάηνπο, ηεο βηνκεραλίαο ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ θαζψο θαη κε Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο ζηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ κε πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ελφο αζθαιέζηεξνπ δηαδηθηπαθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

Ζ δξάζε Saferinternet.gr απνηειεί ηνλ εζληθφ εθπξφζσπν ηνπ 

Παλεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Δζληθψλ Κέληξσλ Δλεκέξσζεο θαη Δπαγξχπλεζεο Insafe, 

κε 31 κέιε ζε 27 θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηελ Ηζιαλδία, ηε Ννξβεγία, ηε 

Ρσζία θαη ηε εξβία. ην πιαίζην ηνπ Insafe ην Saferinternet.gr αληαιιάζεη απφςεηο, 

εκπεηξίεο, βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ κε ηα άιια Δπξσπατθά 

Κέληξα. 

Σν Saferinternet.gr απνηειεί κηα απφ ηηο ηξεηο δξάζεηο ηνπ Διιεληθνχ 

Κέληξνπ Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ, δίπια ζηελ Γξακκή Καηαγγειηψλ Safeline θαη ηε 

Γξακκή Βνεζείαο help-line.gr. Τινπνηείηαη απφ ηελ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία 

Safer Internet Hellas. 

Ζ δξάζε Saferinternet.gr ζπληνλίδεη θαη δηνξγαλψλεη ζε εηήζηα βάζε φιεο ηηο 

επίζεκεο εζληθέο εθδειψζεηο γηα ηελ «Ζκέξα Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ»(Safer Internet 

Day), σο ν εθπξφζσπνο ηνπ Γηθηχνπ Insafe- απνθιεηζηηθνχ δηνξγαλσηή ηεο Ζκέξαο 

Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ ζε παγθφζκην επίπεδν. 
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Ζ Ζκέξα Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ έρεη σο ζηφρν: 

 Να επαηζζεηνπνηήζεη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο αλαθνξηθά κε ηελ 

πξνψζεζε ελφο αζθαιέζηεξνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηα παηδηά καο 

 Να θηλεηνπνηήζεη φινπο –κηθξνχο θαη κεγάινπο– γχξσ απφ ηελ αζθάιεηα ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, ελεκεξψλνληαο γηα ηε ζεκαζία θαη ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ 

κηα νξζή θαη ππεχζπλε ρξήζε ηνπ κέζνπ 

 Να σζήζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο Πνιηηείαο θαη ησλ ΜΜΔ, σο ζεκαληηθψλ 

ππιψλσλ ζηε ζσζηή ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε, εθπαίδεπζε. 

 Να ελεξγνπνηήζεη φινπο ηνπο θνξείο, ζρνιεία, κνπζεία, παλεπηζηήκηα, 

δεκνηηθέο αξρέο, θέληξα λέσλ, εηαηξίεο, αθφκα θαη ηδηψηεο ζε ηνπηθφ θαη 

εζληθφ επίπεδν λα δξάζνπλ σο «Πξεζβεπηέο» ηεο εκέξαο απηήο, κεηαδίδνληαο 

θαη πνιιαπιαζηάδνληαο ηα κελχκαηά ηεο. 

 Να ελεκεξψζεη ην θνηλφ γηα ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ ζην Γηαδίθηπν θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε αλάξκνζηνπ θαη παξάλνκνπ δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ. 
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ΠΙΝΑΚΑ 1  

 

Σο κίνημα ηηρ αγωγήρ 

ζηα μέζα επικοινωνίαρ 

Η εςπωπαϊκή πολιηική 

για ηην αγωγή ζηα μέζα 

επικοινωνίαρ 

Η αγωγή ζηα μέζα 

επικοινωνίαρ ζηην 

Δλλάδα 

Πξνζηαηεπηηθφ πξφηππν 

ηεο αγσγήο ζηα ΜΜΔ 

αξρέο 30 – αξρέο 60 

Πξνζηαηεπηηθή πνιηηηθή 

γηα ηα κέζα  

Γεθαεηίεο 80 θαη 90 

ηε Διιάδα δελ θαηέζηε 

δπλαηή, κέζα απφ ηε 

κειέηε ησλ ηεθκεξίσλ, ε 

δεκηνπξγία ελφο 

«ζρήκαηνο» θαηά ηα 

πξφηππα ηεο εμέιημεο ηνπ 

θηλήκαηνο ηεο αγσγήο ζηα 

ΜΜΔ θαη ηνπ επξσπατθνχ 

πξνηχπνπ. 

Κξηηηθφ πξφηππν 

Αξρέο 1970 – 1980 

Πξνγξάκκαηα αγσγήο ζηα 

ΜΜΔ- θξηηηθφ πξφηππν 

2000-2006 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ζηνλ 

ηνκέα ηεο αγσγήο ζηα 

ΜΜΔ εκθαλίδεηαη αξθεηά 

αξγά. 

Γεκηνπξγηθφ –Δξγαιεηαθφ 

πξφηππν & εμηζνξξφπεζε 

δίπνινπ επθαηξίεο-

θίλδπλνη ζην δηαδίθηπν 

Σέιε 80 κέρξη ζήκεξα 

  

Πνιηηηθή γηα ηελ αγσγή 

ζηα ΜΜΔ κε δεκηνπξγηθφ-

εξγαιεηαθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ & 

απηνπξνζηαζία ησλ 

αλειίθσλ ζην δηαδίθηπν 

2007 κέρξη ζήκεξα 

Οη δξάζεηο θαη ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε αγσγή 

ζηα ΜΜΔ ζηελ Διιάδα, 

αθνινπζνχλ ελ πνιινίο ην 

επξσπατθφ πξφηππν θαη 

αληαπνθξίλνληαη ζηα 

δεδνκέλα ηνπ θξηηηθνχ-

δεκηνπξγηθνχ πξνηχπνπ 

ηεο αγσγήο ζηα ΜΜΔ θαη 

εζηηάδνπλ ζηελ 

ελεκέξσζε γηα αζθαιή 

αμηνπνίεζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ. 
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