
Εκπαιδευτική τηλεόραση 
 

Α. Οι δυνατότητές της : 
α) Μπορεί να πάρει δύο κατευθύνσεις : εκπαίδευση των μαθητών και εκπαίδευση των ενηλίκων 

β) Η τηλεόραση  συγκεντρώνει γύρω της τεράστιο αριθμό ανηλίκων και ενηλίκων στους οποίους 

προσφέρει με εξισωτική δικαιοσύνη τα πολιτιστικά προϊόντα της 

γ) Απευθύνεται ταυτόχρονα στο μάτι και το αφτί, στη νόηση και το συναίσθημα, ενσταλάζοντας τα 

“μηνύματά” της στο θεατή- ακροατή βαθύτερα από κάθε άλλο μέσο 

δ) Ακόμα και τη βασική μειονεξία της τηλεόρασης, που είναι το ανεπανάληπτο, το στιγμιαίο, το 

φευγαλέο, το πρόσκαιρο, το άπιαστο, η εκπαιδευτική τηλεόραση μπορεί να το ξεπεράσει με την θεμιτή 

αλλά και απαραίτητη επανάληψη των εκπομπών της  

ε) Στο σχολείο μπορεί ν’ αποτελέσει ένα ιδανικό συμπλήρωμα για τη διδασκαλία 

στ) Σε συνδυασμό με “υλικό υποστήριξης” (βιβλία, φυλλάδια, μαγνητοταινίες, cd) απευθύνεται σε 

δασκάλους και μαθητές, σε μικρούς και μεγάλους, σε κάθε θεατή. Όλα αυτά τα βοηθήματα 

αποσκοπούν στην καλύτερη αφομοίωση των πληροφοριών, καθώς και στην εκτέλεση πρόσθετων 

εργασιών βασιζόμενων στις εκπομπές 

ζ) ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού : αναλφάβητοι, ηλικιωμένοι, ανάπηροι μπορούν να 

παρακολουθήσουν επιμορφωτικά τηλεοπτικά προγράμματα 

  

Β.  Πεδία που μπορεί να καλύψει : 
α) Ιστορικά ντοκουμέντα 

β) σύγχρονη παγκόσμια γεωγραφία 

γ) τέχνη όλων των ειδών από ιστορικούς και σύγχρονούς πολιτισμούς και παράλληλη σύνδεση των 

θεμάτων με την οικονομική και πολιτική κατάσταση κάθε κοινωνίας, τη θρησκεία, τις ιδέες, τις αξίες 

της 

δ) συγκριτική μελέτη των πολιτιστικών επιτευγμάτων των λαών σε κάθε ιστορική περίοδο, 

επιδράσεις του ενός στο άλλο 

ε) εκπομπές κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας 

στ) γνώσεις για τη φύση και την ερμηνεία των φυσικών φαινομένων με τις οποίες καταπολεμώνται 

προλήψεις και δεισιδαιμονίες 

ζ) οικολογικά θέματα 

η) θέματα υγιεινής 

θ) θέματα από την οικογενειακή ζωή με έμφαση στην ισοτιμία των φύλων και τα δικαιώματα του 

παιδιού 

ι) εκμάθηση ξένων γλωσσών 

ια) χρήσιμες επαγγελματικές πληροφορίες, που μπορεί να βοηθήσουν και τους επαγγελματίες και 

όσους θέλουν να προσανατολιστούν επαγγελματικά 

ιβ) οδηγίες για την προστασία του καταναλωτή και άλλα σύγχρονα αξιόλογα θέματα 

ιγ) εκπομπές βιβλιοπαρουσίασης και βιβλιοκριτικής 

 

Γ. Γιατί δεν έχει αποδώσει ως τώρα τ’ αναμενόμενα: 

α) έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, κατάλληλων σχολικών αιθουσών 

β) αδιαφορία και έλλειψη χρόνου των νέων που απαιτείται για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα 

της εκπαιδευτικής τηλεόρασης 

γ) τα τηλεοπτικά προγράμματα σε γενικές γραμμές εθίζουν στην αδρανή, παθητικοποιημένη 

πρόσληψη μηνυμάτων, με αποτέλεσμα ό,τι είναι πιο απαιτητικό να αποφεύγεται  

δ) πολλοί εκπαιδευτικοί δεν την στηρίζουν και αμφισβητούν την αξία της 

ε) δεν επιφέρει υψηλή τηλεθέαση, συνεπώς δεν συμφέρει τους κατόχους τηλεοπτικών σταθμών 

στ) ανεπαρκής συνεργασία πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου Παιδείας και φορέων ενημέρωσης 

 

 


