
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Παιδεία για τα Μέσα στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Έργου «European MediaCoach Initiative - EMCI» 

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021, 11:00-13:30 

Την Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021 στις 11:00-13:30, πραγματοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό 

Διαδικτυακό Συνέδριο «MediaCoach Europe». Το Διαδικτυακό Συνέδριο 

διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «European MediaCoach Initiative 

- EMCI» (Erasmus+, Key Action 3), το οποίο συντονίζει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου. Βασικός σκοπός του Ευρωπαϊκού Έργου EMCI, οι εργασίες του οποίου 

τερματίστηκαν στις 31 Μαΐου 2021, ήταν η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και άλλων 

επαγγελματιών, ώστε να καταστούν «MediaCoaches», να είναι, δηλαδή, σε θέση να 

ενδυναμώνουν μαθητές/μαθήτριες και νέους/νέες στον κριτικό εγγραμματισμό για τα 

Μέσα, έντυπα και ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. Το Συνέδριο πραγματεύτηκε το ζήτημα της προώθησης του Γραμματισμού 

και της Παιδείας για τα Μέσα και της καλλιέργειας κριτικής σκέψης γύρω από αυτά. 

Στο συνέδριο χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Καθηγητής Κώστας Γουλιάμος, και ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος, Adjunct 

Professor στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και μέλος του Ελληνικού 

Κοινοβουλίου.   

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στο Διαδικτυακό Συνέδριο είχαν την 

ευκαιρία να παρακολουθήσουν την κεντρική εισήγηση, από τον Paolo Celot, εκ μέρους 

του οργανισμού “European Association for Viewers Interests” (EAVI) με θέμα “Media 

Literacy, international organizations and experts”. Ο κύριος Celot παρουσίασε το 

πολυδιάστατο και πολύπλοκο ζήτημα του Γραμματισμού για τα Μέσα, και ανέπτυξε 

τον ρόλο μεγάλων διεθνών οργανισμών καθώς και των ειδικών στην 

εκδημοκρατικοποίηση της πληροφόρησης και των νέων Μέσων. Παρουσίασε, επίσης, 

τις ποικίλες διαστάσεις και τα σοβαρά ερωτήματα που προκύπτουν από τη σύγχρονη 

λειτουργία των Μέσων στον παγκόσμιο ιστό.  

Ακολούθως, οι Ολλανδοί εταίροι παρουσίασαν την καινοτόμο πρωτοβουλία που 

ανέπτυξαν οι ίδιοι στην Ολλανδία τα τελευταία 10 χρόνια, προκειμένου να 

επιμορφώνουν επαγγελματίες που εργάζονται ως MediaCoaches στα σχολεία της 

χώρας τους. Παρουσίασαν ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με επαγγελματίες 

MediaCoaches, καθώς και σχολίασαν εκτενώς γραπτά μηνύματα από Ολλανδούς 

MediaCoaches που παρακολουθούσαν το συνέδριο.  

Στη συνέχεια, εκπρόσωποι των πέντε χωρών που εφάρμοσαν το Επιμορφωτικό 

Πρόγραμμα για επιμόρφωση MediaCoaches (Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, 

Πορτογαλία, Ρουμανία), παρουσίασαν σημαντικά στοιχεία από την εμπειρία τους σε 

εθνικό πλαίσιο, αφού προσάρμοσαν το Ολλανδικό μοντέλο στο συγκείμενο της χώρας 

τους και το υλοποίησαν.  

Στο τελευταίο μέρος,  προσκεκλημένα πρόσωπα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την 

Ουνέσκο και το Πανεπιστήμιο της Tempere της Φινλανδίας συζήτησαν τον ρόλο του 

συγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Έργου, καθώς και του Γραμματισμού για τα Μέσα 

γενικότερα στην ανάπτυξη διαφόρων φορέων. 

   

 

  



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Έργου «European MediaCoach Initiative - EMCI» 

Ολοκληρώθηκε στις 30 Μαΐου 2021 το Ευρωπαϊκό Έργο «European MediaCoach 

Initiative - EMCI» που αφορά την προώθηση του Γραμματισμού και της Παιδείας για 

τα Μέσα. Από την έναρξή του τον Δεκέμβριο του 2017, μέχρι και την ολοκλήρωσή του, 

το έργο προετοίμασε εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες που έχουν επαφή με 

μαθητές/μαθήτριες και νέους/νέες προκειμένου να είναι σε θέση να προωθούν την 

ενδυνάμωση της νεολαίας στην αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων της 

κοινωνίας της πληροφορίας και των Μέσων, του διαδικτύου και των Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης ειδικότερα. Σε πέντε από τις συμμετέχουσες χώρες (Πορτογαλία, Ελλάδα, 

Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρος) 500 και πλέον άτομα επιμορφώθηκαν συνολικά ως 

MediaCoaches, ώστε να αναλαμβάνουν την ενδυνάμωση παιδιών και νέων 

προκειμένου να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις στάσεις και συμπεριφορές 

εκείνες που τους/τες καθιστούν ικανούς ψηφιακούς πολίτες που παράγουν και 

καταναλώνουν πληροφορία κριτικά σκεπτόμενοι/ες, που συνεργάζονται με ασφάλεια 

σε ένα δημοκρατικό και συμμετοχικό ψηφιακό τοπίο το οποίο προσφέρει πλούσια 

εμπειρία σε ένα ανυπολόγιστα ευρύ φάσμα πεδίων - επιστημονική γνώση, 

δημιουργικότητα, ψυχαγωγία, επικοινωνία και τόσα άλλα.   

Στην Κύπρο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που είναι και ο συντονιστής του 

Έργου, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, πρόσφερε σειρές  

σεμιναρίων με τίτλο «MediaCoach: Υποστηρίζοντας την Παιδεία για τα Μέσα» από τον 

Οκτώβριο του 2019 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2020. Πέραν των 95 ατόμων, 

εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες  στη συντριπτική τους πλειοψηφία, συμπλήρωσαν 

επιτυχώς τις σειρές Σεμιναρίων για την προετοιμασία τους ως MediaCoaches. Οι 

σειρές σεμιναρίων πραγματεύτηκαν θέματα όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός, τα 

διαδικτυακά παιχνίδια στη ζωή των παιδιών, η διαμόρφωση της ταυτότητας των νέων 

στα κοινωνικά δίκτυα, η παραπληροφόρηση και οι ψευδείς ειδήσεις, το φαινόμενο της 

σεξουαλικοποίησης και άλλα. Το πρόγραμμα προσφέρθηκε με τη μέθοδο της μικτής 

μάθησης (blended learning), που συνδύαζε διά ζώσης και διαδικτυακές συναντήσεις, 

και αξιοποίησε την πλατφόρμα μάθησης Moodle του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Στην 

περίοδο της πανδημίας, η τελευταία σειρά σεμιναρίων προσφέρθηκε εξ ολοκλήρου εξ 

αποστάσεως, αφού όλες οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά. Οι 

συμμετέχοντες/συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν υλικό για διάφορες 

θεματικές ενότητες, να παρακολουθήσουν συγχρονικά σεμινάρια, να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες μεταξύ των συναντήσεων, ενώ υπέβαλαν τελική εργασία, που 

αφορούσε μια διδακτική ενότητα την οποία σχεδίασαν για εφαρμογή στο 

επαγγελματικό πλαίσιο εργασίας τους.  

Τέλος, ένα συμπληρωματικό σεμινάριο (Refresher Course) υλοποιήθηκε στις 18 Μαΐου 

2021 με θέμα την ανταλλαγή μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου (sexting), του 

σεξουαλικού εκβιασμού (sextortion) και σχετικές νομοθεσίες στην Κύπρο.  

 

 

 


