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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

3η Ελληνική Εβδομάδα για την Παιδεία στα ΜΜΕ 

9 έως 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

Το Media Literacy Institute και το Journalists About Journalism (www.jaj.gr) σε συνεργασία 

με το Peace Journalism Lab του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνουν για τρίτη συνεχή χρονιά την Ελληνική 

Εβδομάδα για την Παιδεία στα ΜΜΕ, από τις 9 έως τις 15 Νοεμβρίου 2019.  

Ποια είναι η έννοια της παιδείας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και πόση σημασία έχει αυτή 

στην καθημερινή μας ζωή; Πόσο συνδεδεμένη είναι η πληροφόρηση με την 

παραπληροφόρηση στα ΜΜΕ και το διαδίκτυο; Τι ρόλο παίζει η τεχνητή νοημοσύνη στις 

ειδήσεις και το οπτικοακουστικό περιεχόμενο που μεταδίδουμε, λαμβάνουμε ή 

δημιουργούμε σε διάφορες πλατφόρμες επικοινωνίας; Μπορούν οι βιβλιοθήκες να 

βοηθήσουν στην αναγνώριση ψευδών ειδήσεων; 

Αυτά και άλλα σχετικά ερωτήματα θα διερευνηθούν μέσα από μια σειρά δράσεων στο 

πλαίσιο της διοργάνωσης, που έχει ως στόχο να τονίσει τη σημασία της ειδησεογραφικής 

παιδείας στα ΜΜΕ και την πληροφορία, της ειδησεογραφικής παιδείας (media, information & 

news literacy).  

Ακολουθώντας το μοντέλο των αντίστοιχων εκδηλώσεων της UNESCO, η Ελληνική Εβδομάδα 

για την Παιδεία στα Μέσα επιχειρεί, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, να εξοικειώσει τους 

πολίτες κάθε ηλικίας με τις βασικές αρχές, έννοιες και γνώσεις, έτσι ώστε να μπορούν να 

κρίνουν και να ελέγχουν το online και το έντυπο περιεχόμενο που αναζητούν, διαβάζουν, 

αναπαράγουν ή δημιουργούν οι ίδιοι, αλλά και τις πληροφορίες που διακινούνται στο 

διαδίκτυο, σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, ΜΜΕ και δημοφιλείς πλατφόρμες 

επικοινωνίας. 

Η 3η Ελληνική Εβδομάδα για την Παιδεία στα ΜΜΕ ξεκινάει στις 9 Νοεμβρίου 2019 με μια 

σειρά εργαστηρίων από ειδικούς, ξένους και Έλληνες, εισηγητές, προσκεκλημένους από 

διαφορετικές βιβλιοθήκες της Αθήνας και με κεντρικό θέμα: «Ψευδείς ειδήσεις: Πληροφορία 

και Βιβλιοθήκες». 

Στις 15 Νοεμβρίου και στο πλαίσιο διεθνούς συνεδρίου με θέμα: «Παραπληροφόρηση στον 

Κυβερνοχώρο: Η Παιδεία στα Μέσα συναντά την Τεχνητή Νοημοσύνη», ειδικοί από το χώρο 

της δημοσιογραφίας, της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας και των θετικών επιστημών, θα 

ασχοληθούν με το ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο της 

ενημέρωσης σήμερα. 

 

http://www.jaj.gr/
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Πρόγραμμα 3ης Ελληνικής Εβδομάδας για την Παιδεία στα ΜΜΕ 

Οι δράσεις είναι ελεύθερες για το κοινό. 

Σάββατο 9 Νοεμβρίου: Εργαστήρια: Ψευδείς ειδήσεις: Πληροφορία και Βιβλιοθήκες 

Πού: Ίδρυμα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387, Π. Φάληρο)  

Συνδιοργάνωση: MLI & Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών που απαρτίζεται από τους: 

Goethe-Institut Athen, Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας, U.S. Embassy Athens, Βιβλιοθήκη των 

Βορείων Χωρών στην Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), 

Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης (Ε.Ε.Β.Ε.Π.), Ίδρυμα Ευγενίδου, 

Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, Βιβλιοθήκη της 

Βουλής των Ελλήνων, Σωματείο «Διαβάζοντας Μεγαλώνω» και Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας 

Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας 

 

 

Σάββατο 9 Νοεμβρίου – Παρασκευή 15 Νοεμβρίου: Ενημερωτική καμπάνια για την Παιδεία στα 

Μέσα στα social media 

Πού: Social Media (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram) MLI & JAJ  

(https://www.facebook.com/journalistsaboutjournalism 

https://twitter.com/JaJ_GR 

https://www.linkedin.com/company/journalistsaboutjournalism/  

https://www.instagram.com/jaj.gr/) 

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πραγματοποιείται ενημερωτική καμπάνια για θέματα που 

σχετίζονται με την Παιδεία στα ΜΜΕ, με την προβολή βίντεο, συνεντεύξεων και άλλου υλικού στα 

social media του MLI & JAJ.  

 

 

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου: Διεθνές Συνέδριο «Παραπληροφόρηση στον Κυβερνοχώρο:  

Η Παιδεία στα Μέσα συναντά την Τεχνητή Νοημοσύνη». Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

Πού: Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Χίλλ 3-5, Αθήνα) 

Συνδιοργάνωση: MLI, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών Πάντειου 

Πανεπιστημίου  

Υποστήριξη: Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, Πρεσβεία Σουηδίας στην Αθήνα 

 
 
 
Πληροφορίες για τις προηγούμενες διοργανώσεις της Ελληνικής Εβδομάδας για την Παιδεία στα 
ΜΜΕ: 
 

- https://medialiteracyinstitute.gr/actions/elliniki-evdomada-gia-tin-pedia-sta-mesa-greek-

media-literacy-week-2017/ 

- https://medialiteracyinstitute.gr/actions/greek-media-information-news-literacy-week-2018/ 

https://www.facebook.com/journalistsaboutjournalism
https://twitter.com/JaJ_GR
https://www.linkedin.com/company/journalistsaboutjournalism/
https://www.instagram.com/jaj.gr/
https://medialiteracyinstitute.gr/actions/elliniki-evdomada-gia-tin-pedia-sta-mesa-greek-media-literacy-week-2017/
https://medialiteracyinstitute.gr/actions/elliniki-evdomada-gia-tin-pedia-sta-mesa-greek-media-literacy-week-2017/
https://medialiteracyinstitute.gr/actions/greek-media-information-news-literacy-week-2018/
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ΤΟ MEDIA LITERACY INSTITUTE 
 
Το Media Literacy Institute (MLI) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2017 υπό την 
Ελληνική Νομοθεσία. Σκοπός του είναι η προώθηση και διάδοση των εννοιών που συνιστούν την 
«παιδεία στα μέσα» (media literacy) στην Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνώς. Παιδεία στα μέσα 
σημαίνει κριτική πρόσληψη, χρήση και δημιουργία γνώσης και πληροφορίας σε οποιοδήποτε 
παραδοσιακό ή σύγχρονο μέσο επικοινωνίας, και αποσκοπεί στην απόκτηση γνωστικών, 
λειτουργικών, επικοινωνιακών και τεχνικών δεξιοτήτων, καθώς και ικανοτήτων χρήσης των σύγχρονων 
μέσων επικοινωνίας. Αποστολή του Ινστιτούτου είναι να κινητοποιήσει τους πολίτες να εκπαιδευτούν 
σε θέματα παιδείας στα μέσα και να τους παρέχει ευκαιρίες να εξοικειωθούν με τις συναφείς 
πληροφορίες, δεξιότητες, εργαλεία και μέσα και να εμπλακούν σε σχετικές δραστηριότητες. 
 
ΤΟ JOURNALISTS ABOUT JOURNALISM (www.jaj.gr)  
 
Το jaj.gr αποτελείται από επαγγελματίες δημοσιογράφους και ερευνητές στον τομέα της Επικοινωνίας 
και υποστηρίζει την ιδέα ότι η δημοκρατία απαιτεί καλά ενημερωμένους πολίτες και ότι η παιδεία στα 
μέσα επικοινωνίας και η ειδησεογραφική παιδεία (news literacy), είναι από τους σημαντικότερους 
τρόπους για την καταπολέμηση της μεροληψίας και της ρητορικής μίσους, για την προώθηση του 
θεμελιώδους δικαιώματος των πολιτών να αλληλεπιδρούν με/στα μέσα επικοινωνίας με επίγνωση 
των πράξεών τους, για την κριτική πρόσληψη του περιεχομένου που μεταδίδεται στα μέσα 
επικοινωνίας, και για την ανάπτυξη της ικανότητας διερεύνησης των πηγών, των δημιουργών και των 
σκοπών οποιουδήποτε περιεχομένου, ώστε οι αναγνώστες να μπορούν διακρίνουν τις αξιόπιστες 
πληροφορίες από τις «πλαστές ειδήσεις», τις προσωπικές απόψεις, τις προκαταλήψεις ή την 
προπαγάνδα. 

Το MLI είναι μέλος των: Media Literacy Expert Group (MLEG) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, United 
Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) και GAPMIL (Global Alliance for Partnerships on Media and 
Information Literacy) της UNESCO, Digital Skills and Jobs Coalition της ΕΕ, NAMLE (National Association 
for Media Literacy), δίκτυο για την προώθηση της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα, Consortium for Media 
Literacy και EU EPALE για ενίσχυση της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  


