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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ | ΑΝΟΙΞΗ 2021 
Το ERUM είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+. Διεξάγεται από πανεπιστημιακούς 

εταίρους από την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο και την Ισπανία υπό τον 
συντονισμό του Πανεπιστημίου της Βιέννης (Αυστρία) και επικεντρώνεται στο ερώτημα του πώς τα 

πανεπιστήμια και οι επαγγελματίες στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης μπορούν να συνεργαστούν και 

να μάθουν ο ένας από τον άλλο για να βελτιώσουν την ποιότητα της ενημέρωσης εν μέσω δυναμικών ροών 

πληροφοριών που αλλάζουν συνεχώς. Στο πλαίσιο του έργου, διάφορες εκδηλώσεις θα φέρουν σε επαφή 

δημοσιογράφους, ερευνητές και μαθητές. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί ελεύθερα προσβάσιμο υλικό όπως 

εκθέσεις, οδηγίες και ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι για ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Τους τελευταίους μήνες, καταφέραμε να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο στο έργο. Όχι μόνο καταφέραμε να 

υλοποιήσουμε επιτυχώς πολλές διαδικτυακές εκδηλώσεις, αλλά έχουμε επίσης ολοκληρώσει ένα από τα 
μεγαλύτερα ορόσημα του έργου μας, που είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για την επιβεβαιωμένη 
επικοινωνία που δημοσιεύσαμε αυτή την άνοιξη. Με αυτό το ενημερωτικό δελτίο, θα θέλαμε να κάνουμε μία 

ενημέρωση για το έργο μας! 
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ  ΓΡΑΜΜΕΣ  ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Για ερευνητές σε πρώιμο στάδιο και δημοσιογράφους 

Οι κατευθυντήριες γραμμές  της τεκμηριωμένης επικοινωνίας  
αποτελούν ένα από τα ορόσημα του έργου του ERUM και εκπονήθηκαν 

από την Inesa Bunevičienė και την Kristina Juraitė από το Πανεπιστήμιο 
Vytautas Magnus με την συνεργασία όλων των εταίρων του ERUM. Οι 

κατευθυντήριες γραμμές βοηθούν μαθητές, νέους δημοσιογράφους και 
ερευνητές στην ανάπτυξη των επιστημονικών και επικοινωνιακών τους 
δεξιοτήτων και συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση του ρόλου των 
μέσων στην επιστήμη της επικοινωνίας και της έρευνας σε μη 

επιστημονικά ακροατήρια. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές  έχουν συνταχθεί βασισμένες σε έρευνα πάνω σε αμφιλεγόμενα ζητήματα 

στα μέσα ενημέρωσης που διεξήχθη από την ομάδα του ERUM, μια δημοσκόπηση που 
πραγματοποιήθηκε μεταξύ δημοσιογράφων και επαγγελματιών στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, 
καθώς και μια βιβλιογραφική ανασκόπηση. Τα δεδομένα της έρευνας, τα οποία μπορούν να βρεθούν 

στο παράρτημα των κατευθυντήριων γραμμών, περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες 

αλλά και τις παρελθοντικές πρακτικές εργασίας των δημοσιογράφων, τα δεοντολογικά πρότυπα στην 

δημοσιογραφία, τις διαδικασίες fact-checking, την παραπληροφόρηση και τις προκλήσεις που 
οφείλονται στον COVID-19 για τη δημοσιογραφία και τα μέσα ενημέρωσης. 

Ειδικότερα η πανδημία του COVID-19 έχει αποδείξει ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω καθοδήγηση 
όσον αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ μέσων και επιστήμης. Οι δημοσιογράφοι καλούνται να 

ασχοληθούν με επιστημονικές πληροφορίες, αποφεύγοντας φαινόμενα όπως η ψευδής ισορροπία κατά 

την κάλυψη ενός θέματος, ενώ ταυτόχρονα, οι (νέοι) επιστήμονες οφείλουν να προβληματιστούν 
σχετικά με την δημοσιοποίηση των επιστημονικών τους ευρημάτων στο ευρύτερο κοινό με έναν 
μακροπρόθεσμα βιώσιμο τρόπο. Με την προετοιμασία των κατευθυντηρίων γραμμών, η ομάδα του 

ERUM θα ήθελε να προσφέρει ένα χρήσιμο εργαλείο, τόσο στους (νέους) δημοσιογράφους  όσο και 
στους (μελλοντικούς) ερευνητές! 



 

ERUM – Enhancing Research Understanding through Media (2019-1-AT01-KA203-051482) 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο 

αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπόλογη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

2 

Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι διαθέσιμες για να τις κατεβάσετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://projects.uni-foundation.eu/erum/#resources 

 

ΔΥΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ  ΕΦΕΡΑΝ  

ΚΟΝΤΑ  ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ,  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ  ΚΑΙ  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  ΠΟΤΙΛΙΚΩΝ  

Τον Δεκέμβριο του 2020 και τον Μάιο του 2021, το 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και το 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργάνωσαν 

δύο ημερίδες που συγκέντρωσαν ερευνητές, 
δημοσιογράφους και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. 

Με το πρόγραμμά μας, θα θέλαμε να ανοίξουμε ένα χώρο για συζήτηση σχετικά με το ρόλο των 
πανεπιστημίων και των μέσων ενημέρωσης στα ερευνητικά μας πεδία. Σε αυτό το πλαίσιο, τα δύο 
συνέδρια χρησιμοποιήθηκαν για να προβάλουν την έρευνά μας σχετικά με την παρουσίαση 

αμφιλεγόμενων θεμάτων στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές  της 
τεκμηριωμένης επικοινωνίας, για να λάβουμε σχόλια και να ξεκινήσουμε συζητήσεις και ανταλλαγές 

απόψεων μεταξύ των ομάδων-στόχων του έργου μας. Μέσω προσκεκλημένων ομιλητών και ειδικών 
καλεσμένων εκτός της ομάδας του έργου, παρήχθησαν επιπλέον πολύτιμες συνεισφορές, συγκεκριμένα 

από τους Alberto Rabbachin από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  Paula Gori από το Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων, Nico Drok από τον συνδεδεμένο συνεργάτη μας European 

Journalism Training Association, Φίλιο Στάγκο από την ελληνική δημόσια τηλεόραση ΕΡΤ3 καθώς και 
τους ερευνητές Αγγελική Γκάζι, Παντελή Βατικιώτη (και οι δυό από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών) 

και  Εύη Λάμπρου (Πανεπιστήμιο Frederick Λευκωσία). 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΑΝΩΤΡΕΡΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Ανταλλάσοντας απόψεις και μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλο σε ένα ψηφιακό περιβάλλον 

Από 1 έως 5 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, το Πανεπιστήμιο των Βερσαλλιών Saint-Quentin-En-Yvelines 

φιλοξένησε το πρώτο μας πρόγραμμα εντατικής μελέτης «Ποιες κατευθυντήριες γραμμές για την 

τεκμηριωμένη επικοινωνία;».  Το πρόγραμμα συγκέντρωσε περίπου 20 μεταπτυχιακούς και 

διδακτορικούς φοιτητές σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον στο Zoom για να ακολουθήσουν ένα σύνολο 

πρακτικών συνεδριάσεων - διαλέξεων, εργαστηρίων και δραστηριοτήτων που προτάθηκαν από 
δημοσιογράφους και καθηγητές πανεπιστημίων. Η πενταήμερη εκδήλωση επικεντρώθηκε στην 
ποιότητα των πληροφοριών και επέτρεψε την πιλοτική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την 

τεκμηριωμένη επικοινωνία που αναφέρθηκαν παραπάνω. Όπως το έθεσε ένας εκ των μαθητών, «το 

Πρόγραμμα Εντατικής Μελέτης παρείχε μια πολύτιμη συμβολή ως προς το πώς τα μέσα μπορούν να 
λειτουργήσουν ως μια διεπαφή μεταξύ των επιστημόνων και του ευρύτερου κοινού. Ο καλύτερος τρόπος 

για την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων είναι με τη διάδοση των σωστών πληροφοριών. Είναι 
σημαντικό για τους δημοσιογράφους και τους επιστήμονες να δημιουργούν δίκτυα βασισμένα στην 

εμπιστοσύνη και την εμπειρία και να συνεργάζονται». 

  

https://projects.uni-foundation.eu/erum/#resources
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Το 2ο Πρόγραμμα Εντατικής Μελέτης (ISP) 

για διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς 
φοιτητές «Από την Μετα-Αλήθεια στην 

Ψευδοεπιστήμη: κατανόηση της επίδρασης 
της παραπληροφόρησης στις κοινωνίες μας»  

που διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, θα 
πραγματοποιηθεί στις 19-21 Ιουλίου και 13-14 

Σεπτεμβρίου αυτού του έτους. To ISP 
αναμένεται να βοηθήσει τους συμμετέχοντες 
να αναπτύξουν μια καλύτερη κατανόηση των 
τρεχουσών επιστημονικών συζητήσεων που 

 προσελκύουν μεγάλες ποσότητες 

παραπληροφόρησης, εσκεμμένης ή μη, και να 

ενθαρρύνουν την κατάρτιση των εγκάρσιων δεξιοτήτων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της 
εξάπλωσης της παραπληροφόρησης στον τομέα τους. 

Η ομάδα του ERUM θα αξιοποιήσει αυτήν την ευκαιρία για να δοκιμάσει το καινοτόμο εκπαιδευτικό 
υλικό που αναπτύσσουμε αυτήν τη στιγμή. Στοχεύει στον εφοδιασμό των μαθητών με δεξιότητες 

κριτικής σκέψης ώστε να βελτιώσουν την ανθεκτικότητά τους έναντι σε «ψευδείς ειδήσεις» και να τους 

ευαισθητοποιήσει σχετικά με τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία μας. 

Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες εδώ: https://projects.uni-foundation.eu/erum/from-post-truth-

to-pseudoscience-understanding-the-impact-of-disinformation-on-our-societies-online-intensive-study-

programme/ 

 

ΤΟ ERUM ΣΤΑ SOCIAL MEDIA 

Για συνεχή ενημέρωση ακολουθείστε μας σε Facebook και Twitter (@ERUMproject)  

ή μπείτε στο Linkedin-group (ERUM – an Erasmus+ Project)! 

 

THE ERUM PARTNERS 

 

 

Φωτογραφία: cottonbro μέσω Pexels 
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