
 

 

Δελτίο Τύπου  
 

Ξεκίνησε το ευρωπαϊκό έργο EduMEDIAtest, ένα διαδραστικό τεστ σχετικά με 
τις δεξιότητες οπτικοακουστικής και ψηφιακής παιδείας. 

 
Το ΕΚΟΜΕ συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «EduMEDIAtest: An interactive tool for 
evaluation and training», το οποίο υλοποιείται υπό τον συντονισμό της Ρυθμιστικής 
Αρχής για τα Οπτικοακουστικά της Καταλονίας CAC (Conseil Audiovisual de 
Catalunya), στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος Creative Europe / Media 
Literacy for All (LC-01535770), με τη συμμετοχή των Universitat Pompeu Fabra 
(Ισπανία), Portuguese Regulatory Authority for the Media (Πορτογαλία),  Agency for 
Electronic Media (Κροατία), RVR (Σλοβακία), Dublin West Education Centre 
(Ιρλανδία) και το Conseil supérieur del’ audiovisuel – CSA (Γαλλία).  
Με τη σύμπραξη των φορέων στο έργο αυτό, υλοποιείται ο σχεδιασμός και η 
εφαρμογή ενός διαδραστικού εργαλείου αξιολόγησης των γνώσεων και ικανοτήτων 
των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχέση με τη διαχείριση της 
εικόνας, της ψηφιακής πληροφορίας και του οπτικοακουστικού περιεχομένου στα 
μέσα επικοινωνίας. Παράλληλα, το ΕΚΟΜΕ συμβάλει στην ανάπτυξη μιας 
μεθοδολογίας στην οποία θα στηρίζονται οι ερωτήσεις γνωστικού, τεχνικού, 
βιωματικού και αισθητικού περιεχομένου του εργαλείου EduMEDIAtest. Στόχος είναι, 
πέραν της δυνατότητας αξιολόγησης, η συνεισφορά σε ένα δυναμικό μοντέλο 
εκπαίδευσης στα Μέσα και την Πληροφορία, που θα επιτρέπει τον περιοδικό 
ανασχεδιασμό του εργαλείου EduMEDIAtest με βάση μια αξιόπιστη αποτύπωση της 
υφιστάμενης κάθε φορά κατάστασης. 
Η πρώτη συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τη Δευτέρα 19 
Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη του έργου. Τα αποτελέσματα 
της εφαρμογής του διαδραστικού εργαλείου στις χώρες που συμμετέχουν θα 
δημοσιευτούν σε τελική έκθεση. Το ΕΚΟΜΕ θα φροντίσει για τη διαθεσιμότητα του 
διαδραστικού εργαλείου και του συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού και μετά το 
πέρας του έργου, ώστε η Πολιτεία, οι σχολικές μονάδες και οι ενδιαφερόμενοι 
εκπαιδευτικοί να μπορούν να το αξιοποιήσουν στον σχεδιασμό και την αποτίμηση 
των εκπαιδευτικών τους δράσεων για την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία. 
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