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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Ημερίδα με θέμα «Παιδεία για ηα Μέζα»
Ηκεξίδα κε ηίηιν «Παηδεία γηα ηα Μέζα» ζπλδηνξγαλώζεθε, ζην πιαίζην ηεο
Δπξσπατθήο Δβδνκάδαο ηεο Παηδείαο γηα ηα Μέζα, από ηελ Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο
Κύπξνπ, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ θαη ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην
Κύπξνπ, ηελ Πέκπηε, 21.3.2019.
ηελ εκεξίδα, ηελ νπνία παξαθνινύζεζαλ 207 καζεηέο η’ Γεκνηηθνύ θαη Α’
Γπκλαζίνπ καδί κε ηνπ εθπαηδεπηηθνύο ηνπο, ζπδεηήζεθαλ κέζα από παξνπζηάζεηο
θαη εξγαζηήξηα, ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ θξηηηθή αληηκεηώπηζε θαη αμηνιόγεζε ησλ
κελπκάησλ πνπ κεηαδίδνπλ ηα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο θαη ζηε δεκηνπξγηθή
αμηνπνίεζε ησλ Μέζσλ, ώζηε νη πνιίηεο λα είλαη θξηηηθνί αλαγλώζηεο ησλ όζσλ
δηαβάδνπλ, αθνύλ θαη βιέπνπλ.
ην ραηξεηηζκό ηνπ ν Τπνπξγόο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, Γξ. Κώζηαο Υακπηανύξεο,
ζεκείσζε όηη είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα πξνσζείηαη ζηα ζρνιεία καο ε παηδεία γηα
ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο. Πξόζζεζε όηη ε πνιηηηθή ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ πξνζβιέπεη ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο κε
αλεπηπγκέλε θξηηηθή ζθέςε θαη ζε πνιίηεο ππνςηαζκέλνπο θαη θαιιηεξγεκέλνπο
αηζζεηηθά, νη νπνίνη ζα απαηηνύλ πνηόηεηα ζην επίπεδν ηεο ελεκέξσζεο, ηεο
ςπραγσγίαο θαη ηεο δηάδξαζεο πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ ηα Μέζα Μαδηθήο
Δπηθνηλσλίαο. Ο θ. Υακπηανύξεο επραξίζηεζε ηελ Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ
γηα ηε δηαρξνληθή ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα πξνώζεζεο ηεο παηδείαο γηα ηα κέζα θαζώο
θαη ηνπο καζεηέο, ηηο καζήηξηεο θαη ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ εξγαζία πνπ
πξαγκαηνπνηνύλ ζηα ζρνιεία ηνπο θαη γηα ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ εκεξίδα.
ην δηθό ηεο ραηξεηηζκό ε Πξόεδξνο ηεο Αξρήο Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ, θ. Ρόλα
Πεηξή Καζάπε, επηζήκαλε όηη ζην πεξηβάιινλ ησλ ςεθηαθώλ κέζσλ νη πνιίηεο δελ
είκαζηε κόλν θαηαλαισηέο κελπκάησλ αιιά θαη δεκηνπξγνί κελπκάησλ θαη όηη
απνηειεί παλεπξσπατθή επηδίσμε, ζην πιαίζην ηεο Παηδείαο γηα ηα Μέζα, ε
απόθηεζε δεμηνηήησλ ησλ πνιηηώλ, ώζηε λα είκαζηε ζε ζέζε λα επηιέγνπκε, λα
θξίλνπκε, λα αμηνινγνύκε θαη λα αλαζπλζέηνπκε ηα κελύκαηα ησλ κέζσλ ζηε βάζε
θξηηεξίσλ πνπ καο πξνζηαηεύνπλ από ηνλ εληππσζηαζκό, ηελ παξαπιάλεζε ή ηηο
ππνβνιηκαίεο απνθάζεηο.

ηελ νκηιία ηεο, ε Γξ. Γήκεηξα Μειηώλε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ζην Σερλνινγηθό
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, αλαθέξζεθε ζηηο ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ηεο ρξήζεο ησλ
αιγόξηζκσλ ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ηόληζε ηελ αλάγθε λα ιεηηνπξγνύκε σο
εγγξάκκαηνη ςεθηαθνί πνιίηεο θαη λα αμηώλνπκε δηαθάλεηα.
ην πιαίζην ηεο εκεξίδαο καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ
Παιαηνκεηόρνπ Β’ παξνπζίαζαλ ηελ εκπεηξία ηνπο από ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο
βίληεν πνπ έθηηαμαλ γηα ηε δξάζε ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ «Παξαγσγή βίληεν
γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ», ελώ καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ Γπκλαζίνπ
Αγιαληδηάο παξνπζίαζαλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ξαδηνθσληθή
νκάδα ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνύ έξγνπ NEStΟR.
εκεηώλεηαη όηη, επηπιένλ ζρεηηθό πιηθό αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο Παηδείαο γηα ηα
Μέζα ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ (www.crta.org),
ην νπνίν αλαλεώλεηαη.
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