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Όνομα
διδάσκοντα(ουσας): Δρ Κωστάκης Κωνσταντίνου
Επιδιωκόμενα
μαθησιακά
αποτελέσματα:

Ικανότητα να επεξηγεί την επίδραση των κοινωνικο -πολιτικών
συνθηκών και της τεχνολογικής προόδου στην εμφάνιση και ανάπτυξη
των Μέσων Μαζικής ενημέρωσης διεθνώς και στην Κύπρο ιδιαίτερα
Ικανότητα να περιγράφει το ρόλο που διαδραμάτισαν τα ΜΜΕ σε
διάφορες φάσεις της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου στη
διαμόρφωση της κοινής γνώμης. και να συγκρίνει διάφορα γεγονότα
για εξαγωγή συμπερασμάτων.
Ικανότητα να αναλύει το ρόλο συγκεκριμένων μέσων ενημέρωση σε
σημαντικά ιστορικά γεγονότα και να προβαίνει σε συγκρίσεις για εξαγωγή
συμπερασμάτων.
Ικανότητα να επεξηγεί και να αξιολογεί την επίδραση των ιδεολογικών και
πολιτικών ρευμάτων και τάσεων στο δημοσιογραφικό λόγο και την
αλληλεπίδραση δημοσιογραφίας και πολιτικής.

Δεξιότητα να προτείνει και οργανώνει ερευνητικά προγράμματα για
περιόδους της ιστορίας της κυπριακής δημοσιογραφίας καθώς και για
την εμφάνιση και ανάπτυξη συγκεκριμένων ΜΜΕ. Να αναλύει και
παρουσιάζει υπο μορφή δημοσιογραφικών κειμένων –ρεπορτάζ
πτυχές της ιστορίας της Κυπριακής Δημοσιογραφίας και πως αυτή
επηρέασε την πολιτική και κοινωνική ζωή στην Κύπρο.

Μέθοδοι
Διδασκαλίας:

Διαλέξεις, Παρουσιάσεις Power Point, Συζητήσεις

Προ-απαιτούμενα: Κανένα Συν-απαιτούμενα:

Περιεχόμενο
μαθήματος:

 Εμφάνιση Κυπριακής Δημοσιογραφίας. Ενημέρωση, Πολιτικές
και κοινωικο – οικονομικές συνθήκες. Το πρώτο τυπογραφείο, η
πρώτη εφημερίδα, η αποικιοκρατική λογοκρισία, ο ρόλος του Θ.
Κωνσταντινίδη.

 Τα βασικά στάδια ανάπτυξης της κυπριακής δημοσιογραφίας.
Τα πρώτα χρόνια, οι πρώτες εφημερίδες, τα νέα ρεύματα και
κοινωνική κριτική(1910- 1940), στρατευμένη δημοσιογραφία και
αποικιακή λογοκρισία( 1940-1960), Κυπριακή Δημοκρατία και
Δημοσιογραφία, δεκαετία 1990 και ιδιωτική ραδιοτηλεόραση,



ψηφιακές πλατφόρμες, ετοιμασία για ψηφιακή τηλεόραση.
 Ραδιοφωνικό Ιδρυμα Κύπρου- Ιδρυση και ιστορική ανάπτυξη του

ΡΙΚ. Ο ρόλος του και η σημασία του επι Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα

 Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η ιστορία του ΚΥΠΕ, ή πρώτη
προσπάθειες στη δεκαετία του 50, η δεύτερη προσπάθεια στη
δεκαετία 70 και ο νόμος για ίδρυση του ΚΥΠΕ στη δεκαετία του 80.
Δομή, λειτουργία και υπηρεσίες του ΚΥΠΕ. Ο ρόλος του στη δημόσια
σφαίρα της Κύπρου και στον απόδημο ελληνισμό. Συμμετοχή και
δράση στους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς Πρακτορείων
Ειδήσεων

 Τηλεοπτικό τοπίο. Η τηλεόραση και ο ρόλος της. Η ιδιωτική
τηλεόραση, νομικό πλαίσιο και λειτουργία. Τα παγκύπριας εμβέλειας
τηλεοπτικά κανάλια και ο ρόλος τους στη δημόσια σφαίρα.

 Ραδιοφωνικό τοπίο. Η ανάπτυξη της ραδιοφωνίας. Κρατική και
ιδιωτική ραδιοφωνία. Παγκύπρια και περιφερειακά μέσα,
ενημερωτικά, μουσικο – ψυχαγωγικά, αθλητικά.

 Αγγλικά, τουρκικά , αρμενικά αραβικά, ρωσικά κ.α ΜΜΕ στην
Κύπρο. Τα ξενόγλωσσα ΜΜΕ στην Κύπρο, η εμφάνιση , ανάπτυξη
και ο ρόλος τους στο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό
γίγνεσθαι της Κύπρου.

 .Περιοδικός τύπος Κύπρου. Η εμφάνιση , η ανάπτυξη και οι
ιδιομορφίες του περιοδικού τύπου στην Κύπρο

Βιβλιογραφία: Λυμπουρίδης Α. «Ιστορία Κυπριακής Δημοσιογραφίας», 1985 Λευκωσία ς

Σοφοκλέους Αν. Συμβολή στην Ιστορία του Κυπριακού Τύπου Intercollege
Press, 1995 Λευκωσία

Κ. Κωνσταντίνου «Κυπριακό Πρακτορείο- Ιστορία, δομή, λειτουργία και ο
ρόλςο του στην Κύπρο και διεθνώς» Power Publishing,Λευκωσία 2013,

50 χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας- Ρόλος και Ανάπτυξη των ΜΜΕ, Εκδοση
ΚΥΠΕ- ΓΤΠ, Λευκωσία 2010

60 Χρόνια Κυπριακής Τηλεόρασης 1957-2017, Εκδοση ΡΙΚ, Λευκωσία,
2017

Jean- Noel Jeanneney «Η Ιστορία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης»
Εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα1999

Εγχειρίδια: Σημειώσεις Κ. Κωνσταντίνου

Συμπληρωματική
βιβλιογραφία:

Κύρης, Κ Πνευματικές αναζητήσεις της εποχής (1875-1995), Κυπριακά
Λευκωσία, 1995
Επετηρίδα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 1990, 1992, Τύπος εποχής
Χριστοδουλίδη Α. «Διεθνή και Εθνικά Πρακτορεία Ειδήσεων» Αθήνα 2009

Προγραμματισμένες
δραστηριότητες και
μεθοδολογία:

Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή του μαθήματος είναι
η διάλεξη, η συζήτηση, η ατομική και ομαδική εργασία στην τάξη ώστε
οι φοιτητές να αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις καθώς επίσης και
ικανότητα πρακτικής εφαρμογής τους ( καταγραφή εμφάνισης και
ανάπτυξης, ανάλυση συμπεριφοράς και αξιολόγηση μέσων μαζικής
ενημέρωσης). Οι ατομικές ανακοινώσεις στην τάξη, οι ερωτήσεις, η
συζήτηση παρέχουν τη δυνατότητα ανταλλαγής ιδεών και
παραδειγμάτων.



Τρόποι και κριτήρια
αξιολόγησης:

Ενδιάμεση Εξέταση 20%
Ερευνα- εργασία 20%

Τελική Εξέταση 60%

Γλώσσα
διδασκαλίας: Ελληνική
Πρακτική
επαγγελματική
άσκηση:

Όχι


