Βιομηχανία των Μέσων
Η Βιομηχανία των Μέσων αποτελείται
από πολλούς τομείς, οι οποίοι σχηματίζουν μια ομάδα διόδων και εργαλείων επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και την διάδοση πληροφοριών.

1. Παραδοσιακά Μέσα
Τα Παραδοσιακά ή Παλιά Μέσα ορίζονται ως το μέσο
διάδοσης ειδήσεων σε ευρύ κοινό. Μέσα από διάφορα
είδη μέσων, τα οποία θα δούμε πιο κάτω, τα νέα
κοινοποιούνται στο ευρύ κοινό χωρίς τη χρήση του
διαδικτύου.

«Παραδοσιακά Μέσα» είναι ένας όρος που
χρησιμοποιείται συχνά για να αναφερθούμε σε δίαυλους
επικοινωνίας που καθιερώθηκαν πριν την εποχή του
διαδικτύου, όπως:
•Βιβλία
•Εφημερίδες
•Περιοδικά
•Ραδιόφωνο
•Τηλεόραση

Υποσυνείδητα μηνύματα στη διαφήμιση
«Τα υποσυνείδητα μηνύματα είναι
οπτικά ή ακουστικά ερεθίσματα
που δεν μπορεί να αντιληφθεί το
συνειδητό μυαλό, που μπαίνουν
συχνά σε διάφορα μέσα όπως
τηλεοπτικές
διαφημίσεις
ή
τραγούδια. Αυτού του είδους τα
μηνύματα
μπορούν
να
χρησιμοποιηθούν
για
να
ενισχύσουν την πειστικότητα των
διαφημίσεων, ή για να μεταδώσουν
ένα εντελώς διαφορετικό μήνυμα.»

Πώς να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τα
υποσυνείδητα μηνύματα:
1) Χρειάζομαι πραγματικά αυτό το προϊόν στη ζωή μου;
2) Ποιο αντικείμενο μπορεί να φύγει από το σπίτι για να κα΄’ανει
χώρο για αυτό το προϊόν;
3) Να είμαστε επιφυλακτικοί και να αμφισβητούμε συχνά.
4) Κάνε έρευνα! (Πολύ σημαντικό)
5) Είναι αξιόπιστη αυτή η πηγή πληροφοριών; Να διασταυρώσω
αυτές τις πληροφορίες; (Δείτε την Ενότητα 3 για περισσότερες
πληροφορίες για τις αξιόπιστες πηγές).

1. Νέα Μέσα
Όταν μπήκε το διαδίκτυο στη ζωή μας, η επικοινωνία, η
ψυχαγωγία και η εκπαίδευση έγιναν όλα πιο εύκολα και
γρήγορα από παλιά.
Μερικοί ακόμα χρησιμοποιούν τα παραδοσιακά μέσα,
αλλά η πλειοψηφία του πληθυσμού, ιδίως οι νέοι,
χρησιμοποιεί τα νέα μέσα.

Είδη νέων μέσων:


Ίστολόγια (Blogs),



YouTube,



Ζωντανή μετάδοση εικόνας/ήχου (streaming)



Ηλεκτρονικά βιβλία (eBooks)



Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως
Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, κτλ.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την επιρροή και
την σημασία που έχουν τα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης. Η διάδοση των πληροφοριών και των
σημαντικών γεγονότων που συμβαίνουν στον
κόσμο, καθώς και η μόρφωση, είναι όλα
γρηγορότερα από ποτέ με το διαδίκτυο.

Πλεονεκτήματα των Νέων Μέσων
1. Κοινοποίηση πληροφοριών και επικοινωνία.
2. Αυτομόρφωση.
3. Η βοήθεια από άλλους.
4. Γρήγορη διάδοση των ειδήσεων.
5. Επιχειρηματικές ευκαιρίες.
6. Προώθηση ευγενών σκοπών.
7. Επίγνωση του κόσμου.
8. Κάνει ευκολότερη την καταπολέμηση του εγκλήματος.
9. Μπορεί να βελτιώσει την υπόληψη μιας επιχείρησης
10. Μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία κοινωνικών συνόλων.

Μειονεκτήματα των Νέων Μέσων
1. Αύξηση διαδικτυακού εκφοβισμού.
2. Ηλεκτρονική πειρατεία.
3. Πιθανό να προκαλέσουν εθισμό.
4. Απάτες.
5. Δυσφήμηση.

6. Παραπληροφόρηση και ψευδείς ειδήσεις.
7. Απουσία συναισθηματικών σχέσεων.
8. Μας κάνει πιο τεμπέληδες.
9. Αποσπά την προσοχή.
10. Μπορούν να χειραγωγηθούν και να
παραποιηθούν.

