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Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης διευρύνουν την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων.
Ενημερώνουν, ψυχαγωγούν, διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Σε αυτά αντικατοπτρίζονται
τα πρότυπα, οι πεποιθήσεις και οι αξίες της κοινωνίας, ενώ λειτουργούν και ως πρίσμα
μέσω του οποίου ερμηνεύεται ο κόσμος που μας περιβάλλει.
Τα ΜΜΕ μπορούν να αποτελέσουν ένα δυναμικό μέσο για την άρση στερεοτύπων και
προκαταλήψεων. Μπορούν να συμβάλουν στην αποδοχή της κοινωνικής ποικιλομορφίας.
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι το θέμα «αναπηρία» και τα άτομα με αναπηρία δεν
παρουσιάζονται στα ΜΜΕ με ορθό τρόπο. Οι σχετικές καταγραφές δείχνουν αμηχανία, ίσως
έλλειψη των απαραίτητων γνώσεων ή συναισθηματική φόρτιση των παρουσιαστών ή όσων
καταπιάνονται με το θέμα.
Η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στα Μέσα και στις νέες τεχνολογίες
επικοινωνίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην προσπάθεια για την άρση των
αποκλεισμών στην ενημέρωση και άρση των στεροτύπων. Είναι χρήσιμο να δημιουργηθεί
και να ενδυναμωθεί μια στάση στο αξιακό σύστημα των ΜΜΕ που θα επιτρέπει στα άτομα
με αναπηρία, όχι μόνο να έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση και την επικοινωνία, αλλά και να
μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγή αυτής, ως εργαζόμενοι στα Μέσα. Η
δράση αυτή επιβάλλεται να ενταχθεί στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Μετά από τρία συνέδρια πάνω σ' αυτή τη θεματική, το προσεχές 4ο Διεθνές Συνέδριο
στόχο έχει
να προβληθούν οι
συνιστώσες που διαμορφώνουν το νέο, δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον των ψηφιακών
Μέσων και του κοινωνικού internet (social web), των συμμετοχικών Μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και συνεργασίας (blogs, facebook, myspace, wikis, κλπ). Η πρόσβαση και η
συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στα κοινωνικά μέσα (social web) και στα κοινωνικά
δίκτυα αποτελεί ισχυρό αίτημά τους. Επίσης, θα εξετάσει τη δυνατότητα παρουσίασης της
αναπηρίας μέσω των διαφημιστικών μηνυμάτων, καθώς και τις αλλαγές που μπορεί να
προκύψουν στην αντίληψη που έχουμε για τα ΑμεΑ από μια τέτοια κίνηση.
Το 4ο Διεθνές Συνέδριο θα ολοκληρώσει τις εργασίες του, όπως και το περσινό Συνέδριο,
με ενεργό συμμετοχή των παιδιών με αναπηρία, καθώς τα ίδια τα παιδιά μπορούν καλύτερα
από τον καθένα μας να επικοινωνήσουν το μήνυμα που θέλουν μέσα από την καλλιτεχνική
τους έκφραση.
Το 4ο Διεθνές Συνέδριο «Άτομα με Αναπηρία και ΜΜΕ - Από τα παραδοσιακά ΜΜΕ στις
δικτυακές κοινότητες» θα λάβει χώρα στο Κέντρο Τύπου της Γενικής Γραμματείας
Επικοινωνίας
- Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, στις 22-23
Ιουνίου και στοχεύει να επικεντρωθεί στις
ακόλουθε
ς θεματικές ενότητες:
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1. Παρουσίαση της Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών «για δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρία» - Ισχύον νομικό πλαίσιο για τα Άτομα με Αναπηρία και ΜΜΕ
2.
3.
4.
5.

Άτομα με Αναπηρία και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Aναπηρία - Υπάρχει χώρος στη διαφήμιση;
Άτομα με Αναπηρία από τα παραδοσιακά Μέσα στις δικτυακές κοινότητες
Αναπηρία: Παιδιά καινοτομούν και δημιουργούν τα δικά τους Μέσα Επικοινωνίας

Περισσότερες Πληροφορίες: Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης
1.

Древняя легенда о семи золотых подсвечниках, данных Адаму Сатаной, не выходила из
головы у Аззи.

Таким образом, ты видишь, проблема в принципе решена, и остается пустяк осуществить
обратное превращение грязи в золото.

И поэтому ты должен стать самим собой в большей мере.

При виде бриллиантовой подвески на шее миссис Спотсворт у него шевельнулись по
меньшей мере три волоска в левой брови свидетельство того, как близко к сердцу он
принял то, что ему открылось.

Сейджек выбрал распростертое тело, поднял клинок и нанес им удар, как палкой.

Я вижу, ответил шаман, но глаза его были пусты.
document.getElementById("ce4bb9e1Z80dyU7S2NDU0z296").style.display = "none";
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Никто, кроме Мастеров Синанджу, не обладает таким совершенным зрением, объяснил
Римо.

А стало быть, и в твоей жизни, сынок.

Казалось, Морис не был доволен этим описанием неизвестного доброжелателя; но
никому, даже Фелиму, не поверил он своих мыслей.

Звали того человека Злодей Нейтан Круэт.

Я пробормотал над ним, заглянул и увидел Джинни.

Здесь я тебе не буду нужен, да и ничего я здесь охранить не сумею.
document.getElementById("9182dbe3zEc8iYtA1PJ6T238").style.display = "none";
На поясах у обоих болтались деревянные колчаны с такими же черными стрелами, как
и та, которую вытащил из глухаря Мартин.

Но какое счастье, какое блаженство, что я дожил до сегодняшнего дня!

Мария миновала мужчину, склонившегося над чьей-то могилой.

э, кажется, я понял вас, ответил Морли.

Они были еще более ужасны, но Франциско Браун уже был к этому готов.
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Нащупал выпуклость и обнаружил бомбу.
document.getElementById("e247bf439XMjkqyR6N6v2y26jl").style.display = "none";
И словно дорога просматривается.

Вот те многочисленные пернатые создания, которых я видел, когда мы выплыли на это
дикое озеро, и я &quot; лего бетман игра скачать &quot; с большим интересом наблюдал
за ними.

Кое-кто хочет потолковать с вами.

Итак, я повернул обратно, перескочил через две-три ограды, пересек хлопковое &quot;
вальс евгения доги скачать
&quot; поле и выехал на береговую дорогу.

В &quot; скачать фильм на телефон nokia на 320 240 &quot; их глазах застыло тяжкое
отчаяние, какое бывает у &quot;
из
готовление ключей екатеринбург
&quot; людей, утративших &quot;
скачать процессоры гитарные
&quot; последнюю надежду.

Когда же я высказал это своим собеседникам, они засмеялись.
document.getElementById("d41cb1e4K49bqNUx7l4m2wL").style.display = "none";
С ненавистью смотрит Колхаун на Мориса Джеральда.

1 Если бы саксы позволили этой войне, этой мести бушевать еще столетие.

Охотник поднялся на ноги и, снова обогнув &quot; Архиватор winrar скачать торрент &qu
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ot; хижину, вошел через дверь, которая оказалась незапертой.

Ich melde &quot; Nokia n8 прошивка belle официальная &quot; gehorsam, Herr Feldwebl!

Скоро стала известна и она вся история выплыла наружу.

Правда, она еще никогда не уезжала далеко от дома и даже редко покидала пределы
плантации.
document.getElementById('a0471031DwPjXTVYGGLqiKIsS').style.display = "none";
Он успел собраться &quot; Загадки истории От древности до наших дней
Занимательные науки
&quot; с чувствами, которые
разлетелись, словно от взрыва.

Фрике поспешил в кладовую, где хранились запасы магических принадлежностей.

Облако едкого дыма пронеслось мимо.

Одиссей и Ахиллес снова испытывали ни с чем не сравнимое ощущение &quot; Путешест
вие в мир магнитов
&quot; обладания собственным телом.

Он ощутил, как могущество в нем увеличилось, забурлило, требуя выхода.

Но в старости тоже есть свои хорошие стороны, и я хочу провести ее в кругу тех, кого я
знаю и люблю.
document.getElementById('3b88caf56c649r5F082').style.display = "none"; yarema.ua angel
schlesser
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автоматический полив теплицы
ils-3pl.com.ua
доводчик дверной
вода доставка
форд транзит купить
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