
 

 

Πολίτες και ΜΜΕ: Ποιος κατευθύνει ποιον;  

 

Ο ρόλος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου  

στην προώθηση της Παιδείας στα Μέσα 
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Ο ρόλος της  Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου  στην προώθηση της παιδείας στα μέσα 

  

• Διάρθρωση της παρουσίασης  

Τί είναι η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (ΑΡΚ) 

Γιατί η ΑΡΚ ασχολείται με την παιδεία στα μέσα 

Δράσεις και ενέργειές της 

Δικές σας σκέψεις, απόψεις, σχόλια, ιδέες ερωτήσεις 



 

 

 

 

Ο ρόλος της  Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου  στην προώθηση της παιδείας στα μέσα 

  

• Τί είναι η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (ΑΡΚ): 

 

 Η ΑΡΚ είναι ανεξάρτητο ρυθμιστικό σώμα και στόχος της 

είναι η αποτελεσματική ρύθμιση και ο έλεγχος λειτουργίας 

της ιδιωτικής και εν μέρει της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. 

 

 Ως αποτελεσματική ρύθμιση και εποικοδομητικό έλεγχο των 

ραδιοτηλεοπτικών μέσων εκλαμβάνουμε τις ενέργειες και 

τις πολιτικές για ανάπτυξη της πολυφωνίας και του 

πλουραλισμού, για την προώθηση δημοκρατικών ιδεωδών 

και για το σεβασμό και την επικράτηση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων με πρωταρχική μέριμνα την διαφύλαξη της 

ελευθερίας έκφρασης. 

 



 

 

 

 

Ο ρόλος της  Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου  στην προώθηση της παιδείας στα μέσα 

  

• Πώς προέκυψε η ενασχόληση και το ενδιαφέρον της ΑΡΚ 

για το θέμα της παιδείας στα μέσα; 

 

 Ευρωπαϊκές Οδηγίες και υποχρεώσεις εναρμόνισης της 

εθνικής νομοθεσίας με τις οδηγίες από τις Βρυξέλλες: 

 Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007 για Υπηρεσίες 

Οπτικοακουστικών Μέσων [2007/65/EC] – άρθρο 26 

 Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010 για Υπηρεσίες 

Οπτικοακουστικών Μέσων [2010/13/ΕC] – άρθρο 33 

 



 

 

 

 

Ο ρόλος της  Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου  στην προώθηση της παιδείας στα μέσα 

  

• Εναρμόνιση της κυπριακής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας 

στη βάση των προαναφερθέντων: 

 

 Άρθρο 30Γ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι το 2013 – για σκοπούς 

ρύθμισης και ελέγχου των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών 

μέσων 

 

 Άρθρο 18Δ του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 

Νόμου, κεφ.300Α   

 



 

 

 

 

Ο ρόλος της  Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου  στην προώθηση της παιδείας στα μέσα 

  

 

• Πώς ορίζεται η Παιδεία στα Μέσα στην υφιστάμενη 

νομοθεσία; 

 

 «ικανότητα πρόσβασης, κατανόησης και κριτικής 

αξιολόγησης των διαφόρων πτυχών των μέσων 

επικοινωνίας και του περιεχομένου τους, καθώς και η 

δυνατότητα έκφρασης σε διαφορετικές μορφές 

επικοινωνίας κυρίως μέσα από τις νέες τεχνολογίες» 



 

 

 

 

Ο ρόλος της  Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου  στην προώθηση της παιδείας στα μέσα 

  

• Γιατί δόθηκε στις ρυθμιστικές αρχές ραδιοτηλεόρασης 

ευθύνη και η αρμοδιότητα για ανάπτυξη και προώθηση της 

πολιτικής της παιδείας στα μέσα; 

 Τα μέσα επικοινωνίας είναι καθοριστικής σημασίας 

παράγοντας για καλύτερη αντίληψη του κόσμου και 

συμμετοχή στη δημοκρατική και πολιτική ζωή. 

 Ο πολίτης σήμερα είναι και καταναλωτής μιντιακού 

προϊόντος και περιεχομένου 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για να απολαμβάνει ο πολίτης τη 

βέλτιστη λειτουργία  από τα μέσα είναι η θωράκισή του με 

τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες να αντιμετωπίζει 

την πλημμυρίδα των μηνυμάτων που δέχεται καθημερινά  

 



 

 

 

 

Ο ρόλος της  Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου  στην προώθηση της παιδείας στα μέσα 

  

• Γιατί η Αρχή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης και της κριτικής αξιολόγησης;  

 Τα ΜΜΕ είναι σήμερα πανίσχυροι οργανισμοί 

      Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας/Ενημέρωσης 

      Μη Μιλάς  Εσύ – Μιλάω Μόνο Εγώ 

 Κάθε πολίτης θα πρέπει να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά 

και με ασφάλεια τα μέσα επικοινωνίας και να μπορεί να 

αξιοποιεί τις δυνατότητες που του παρέχουν. 

 Ο πολίτης να είναι σε θέση να κάνει εμπεριστατωμένες 

επιλογές, να αξιολογεί τις πηγές και να αξιοποιεί τις 

καταλληλότερες πληροφορίες και μηνύματα 

 



 

 

 

 

Ο ρόλος της  Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου  στην προώθηση της παιδείας στα μέσα 

  

• Ενέργειες και δράσεις της ΑΡΚ στα πλαίσια της πολιτικής 

για προώθηση και ανάπτυξη των επιπέδων Παιδείας στα 

Μέσα στη Δημοκρατία: 

 Ημερίδα με θέμα «Παιδεία για τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης» (Οκτώβριος 2012) 

 Ενημέρωση για τη δράση και λειτουργία της Αρχής 

 Σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – ενημέρωση 

και βιωματικά εργαστήρια σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης  

 Παραγωγή σύντομων διαφημιστικών ταινιών και μετάδοσή 

τους από τους τηλεοπτικούς οργανισμούς 



 

 

 

 

Ο ρόλος της  Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου  στην προώθηση της παιδείας στα μέσα 

  

• Είναι «κακός» ο καρχαρίας? 

• https://www.youtube.com/watch?v=JTNITcIyPiU 

• Είναι τελικά αρκετά τρομακτική η ταινία του Σοφοκλή με 

πρωταγωνιστή τον καρχαρία?  

https://www.youtube.com/watch?v=JTNITcIyPiU
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• Στα πλαίσια της ενημέρωσης, επιμόρφωσης και 

ευαισθητοποίησης του κοινού  προβλήθηκαν και άλλα 

σποτς: 

 https://www.youtube.com/watch?v=EebXwuyysrU  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=lNAGBpK6XJk 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=EXjCbGt0wDc  

https://www.youtube.com/watch?v=EebXwuyysrU
https://www.youtube.com/watch?v=lNAGBpK6XJk
https://www.youtube.com/watch?v=EXjCbGt0wDc


 

 

 

 

Ο ρόλος της  Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου  στην προώθηση της παιδείας στα μέσα 

  

Ο πολίτης: 
κυρίαρχος – 
στήριξη και 
εδραίωση 

δημοκρατίας  

Ενσυνείδητος 
καταναλωτής 

και 
παραγωγός 
πληροφορι-

ών 

Επαρκής 
γνώστης του 
περιβάλλο-

ντος των 
μέσων 



Ο ρόλος της  Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου  στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας 

 
                   

 

                        Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

 

                     Και…. 

 

 

                     Ερωτήσεις !  


