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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΣΧΕΔΌΝ ΤΟ 60% ΤΟΥ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊ ΤΟ 
ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ, ΑΛΛΆ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΊ ΝΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΈΛΛΕΙΨΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΏΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΆΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΈΣΩΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΣ.
ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΌΣ (ΠΟΛΊΤΕΣ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΕΓΓΡΆΜΜΑΤΟΙ ΣΤΑ ΜΈΣΑ 
ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗ:

ΚΡΙΤΙΚΑ,
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙ
Α

ΚΛΙΚ
ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ

WISELY!, UNESCO, 2021). IN ΠΡΟΣΘΗΚΗ, MEDIA
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙ
Α

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚ
ΟΙ

TEND ΠΡ
ΟΣ

BE
ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΈΝΗ, ΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΉΛΙΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΎΝ ΜΙΑ ΔΎΣΚΟΛΗ 
ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ, ΕΠΕΙΔΉ ΈΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΈΣ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΕΣ 
ΕΜΠΕΙΡΊΕΣ ΚΑΙ
ΓΝΩΣΗ.

Τα κεντρικά ερωτήματα που 
προκύπτουν και τα οποία θα πρέπει 
όλοι να σκεφτούμε είναι:



1



ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΤΙΘΈΜΕΝΕΣ ΑΞΊΕΣ ΤΟΥ 
ΈΡΓΟΥ ΜΑΣ;

Μετά από ένα χρόνο εντατικής εργασίας, οι εταίροι κατάφεραν να επιτύχουν 
δύο σημαντικά πνευματικά αποτελέσματα:

IO1 - Ένα ελκυστικό Εργαλειοθήκη του Ενσωματωμένο
Digital & Media Πόροι γραμματισμού

IO2 - Ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης εντός της υπηρεσίας

Σύντομα θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο αποτέλεσμα, το οποίο είναι ένα 
καινοτόμο εγχειρίδιο για συμμετοχικές μεθοδολογίες για την κοινοτική 
δέσμευση στον γραμματισμό των μέσων ενημέρωσης.

Χρησιμοποιήσαμε τις μεθόδους των storyboards, της αφήγησης βίντεο 
και των infographics για να εξηγήσουμε σημαντικά θέματα 
γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν 
πραγματικά πώς να προχωρήσουν μετά την ανάγνωση, την προβολή ή 
την ακρόαση μηνυμάτων των μέσων ενημέρωσης. Οι καινοτόμες 
μέθοδοι διευκολύνουν τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν 
δύσκολες έννοιες μεταφέροντας το νόημα μέσω μιας οπτικής 
περίληψης. Επιπλέον, το πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης δεν 
παρέχει μόνο θεωρίες, μεθόδους και εργαλεία για την εμπλοκή 
ενηλίκων με χαμηλά προσόντα στη δια βίου μάθηση και τον 
γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης, αλλά θα διδάξουμε επίσης σε 
ενήλικες, εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτές της κοινότητας και 
επαγγελματίες των τεχνών και του πολιτισμού πώς να σκέφτονται 
κριτικά μέσω της χρήσης φωτογραφικών φωνών, της δημιουργίας 
storyboard και της αφήγησης βίντεο και να εφαρμόζουν καλλιτεχνικές 
και εκφραστικές παιδαγωγικές πρακτικές που χρησιμοποιούν 
επιτελεστικές/ποιητικές, οπτικές και αφηγηματικές μορφές (π.χ.π.χ. 
αφήγηση ιστοριών) για την ενίσχυση της παιδείας στα μέσα 
ενημέρωσης, της δια βίου μάθησης, τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής 
και την προώθηση της κοινωνικής, πολιτιστικής, έμφυλης και 



περιβαλλοντικής δικαιοσύνης και αλλαγής.
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Τον Δεκέμβριο του 2022, ο σλοβενικός εταίρος (ZRC SAZU) θα φιλοξενήσει 
δραστηριότητα μάθησης, διδασκαλίας, κατάρτισης, όπου 10 εκπαιδευτές 
ενηλίκων και επαγγελματίες των τεχνών και του πολιτισμού από τις χώρες 
εταίρους θα δοκιμάσουν το πρόγραμμα κατάρτισης και θα προσδιορίσουν 
τις βασικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες από τρία μοντέλα: 1 - 
Θεμέλια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 2 - Γραμματισμός στα μέσα 
ενημέρωσης και εκπαίδευση ενηλίκων και 3 - Πώς να ενσωματώσετε 
μεθοδολογίες βασισμένες στα μέσα ενημέρωσης (Photo Voice, Storyboard, 
Video Storytelling) σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Αν θέλετε να 
μάθετε νέες καινοτόμες προσεγγίσεις για τη διδασκαλία του γραμματισμού 
των μέσων στην εκπαίδευση ενηλίκων, επικοινωνήστε με τους εταίρους μας 
και παρακολουθήστε το εργαστήριο!

Σημαντικό να γνωρίζετε!

Όλοι συμφωνούμε ότι η εκπαίδευση των ενηλίκων στον γραμματισμό στα 
μέσα ενημέρωσης πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Ως πολίτες, θα 
πρέπει όλοι μας να έχουμε μεγαλύτερη επίγνωση του περιεχομένου που 
συναντάμε και
πώς να πλοηγηθείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης sa fely. Τα μέσα 
ενημέρωσης επηρεάζουν ήδη την καθημερινή μας ζωή,
εμπλέκονται σε πολλές πτυχές της ζωής μας και αλλάζουν τον τρόπο με τον 
οποίο αναπτύσσουμε σχέσεις με τον εαυτό μας και τους άλλους. Ως εκ 
τούτου, είναι σημαντικό να μαθαίνουμε και να εξασκούμε δεξιότητες 
γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης, οι οποίες θα πρέπει να διδάσκονται με 
περιεκτικό, κατανοητό και απλό τρόπο. Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας και 
βρείτε χρήσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία και προγράμματα για τη διδασκαλία 
δεξιοτήτων γραμματισμού στα μέσα. Τα προγράμματα είναι προετοιμασμένα 
για την εκπαίδευση ενηλίκων. https://www.media4all-project.com/

Τι ακολουθεί;

https://www.media4all-project.com/
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"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά 
έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν 

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση 
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν."
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