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ΤΙΤΛΟΣ: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Η παρουσίαση αυτή εξετάσει πως οι τεχνικές της ανάλυσης περιεχομένου των ΜΜΕ χρησιμοποιούνται από τις
κυβερνήσεις για να κατανοήσουν τους μηχανισμούς των ΜΜΕ για την επιλογή των ειδήσεων, το καθορισμό και τη
διαχείριση της ημερησίας διάταξης.
Για να καθορίσει αποτελεσματικά την ημηρεσία διάταξης των ΜΜΕ. πρέπει η επικοινωνία να υπερβαίνει το κρίσιμο
«όριο αντίληψης». Δηλαδή, να παράγει επαρκή όγκο ειδησεογραφικής κάλυψης με τα κατάλληλα θέματα και την σωστή
δομή των στόχων. Ένα βασικό στοιχείο αυτής της διαδικασίας είναι η καταγραφή των τάσεων στο περιεχόμενο των ΜΜΕ
καθώς και η διερεύνηση των επιδράσεων που έχει η ημηρεσία διάταξη των ΜΜΕ στην αξιολόγηση της σημαντικότητας
των θεμάτων από την κοινή γνώμη. Η Media Tenor έχει αναπτύξει σε συνεργασία με Πανεπιστήμια-εταίρους εργαλεία
και δείκτες που αφορούν την ανάλυση του περιεχομένου. Χρησιμοποιεί για 16 χρόνια αυτή την μεθοδολογία για να
τροφοδοτήσεις Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις, Κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και εκπαιδευτικούς οργανισμούς με
πληροφόρηση και συμβουλές σχετικά με την διαχείριση των επικοινωνιακών δράσεων τους.
Η παρουσίαση στηρίζεται στην επίκαιρη ανάλυση επιλεγμένων περιπτώσεων για να δείξει με ποιόν τρόπο η ποσοτική
ανάλυση περιεχομένου στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων και στις εφημερίδες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
καταγραφούν τάσεις και η ημερησία διάταξη σε δράση και πώς οι πληροφορίες αυτές μπορούν να εφαρμοστούν ώστε
να αναπτυχθούν επικοινωνιακές στρατηγικές σε ένα φάσμα από περιβάλλοντα που καθορίζουν την ημερησία διάταξη.
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