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Με
μεγάλη
επιτυχία
ολοκληρώθηκε ο κύκλος των
σεμιναρίων για τα «Νέα Μέσα»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ο κύκλος των σεμιναρίων για τα
«Νέα Μέσα», που οργάνωσε η ΕΣΗΕΑ, στο πλαίσιο της προσπάθειάς
της να παράσχει στους δημοσιογράφους πρακτικές και
εξειδικευμένες γνώσεις, απαραίτητες για τη μετάβασή τους από
τα παραδοσιακά ΜΜΕ στο νέο περιβάλλον της ψηφιακής
δημοσιογραφίας.
Την Πέμπτη, 4 Απριλίου, τελευταία ημέρα των σεμιναρίων, η
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως, Μαρία
Αντωνιάδου, ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για τη συνέπεια που
επέδειξαν και όλους τους εκπαιδευτές, οι οποίοι, όπως τόνισε,
«προσέφεραν τις γνώσεις τους χωρίς καμία οικονομική απολαβή».
Στη συνέχεια, ευχαρίστησε την επιστημονική υπεύθυνη του
σεμιναρίου, Σόνια Χαϊμαντά, για την εκπόνηση και την αρτιότητα
του εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς και την Ειδική Γραμματέα
του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, Αγγελική Γυπάκη, η οποία
ανέλαβε εκ
μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου να οργανώσει την υλοποίηση
των σεμιναρίων.

Τέλος, η Πρόεδρος τόνισε ότι «η δύναμη της Ένωσης είναι τα
μέλη της» και επεσήμανε ότι η ΕΣΗΕΑ θα συνεχίσει να
παρακολουθεί τις εξελίξεις και να παρέχει στα μέλη της
επιμόρφωση υψηλού επιπέδου.
Η Ειδική Γραμματέας του Δ.Σ., Αγγελική Γυπάκη , αφού
ευχαρίστησε και η ίδια όλους τους παρισταμένους, έκανε
ιδιαίτερη μνεία στην επιτυχία της ΕΣΗΕΑ να αναβαθμίσει το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του προτύπου Quality Training Label (QTL επιπέδου
Advanced) της «ACTA, Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης». Τέλος, εξέφρασε την ικανοποίηση
της, γιατί πέρα από τις εξειδικευμένες γνώσεις, που
μεταδόθηκαν στο σεμινάριο
όλοι
σχεδόν οι εισηγητές
υποστήριξαν την αξία της παραδοσιακής ερευνητικής
δημοσιογραφίας με πρωτόλεια και καλογραμμένα
κείμενα,
ως
απόδειξη ότι η ανθρώπινη ευφυία θα κυριαρχεί πάντα
τεχνητής νοημοσύνης.

επί της

Οι συνάδελφοι, που συμμετείχαν στο σεμινάριο, έχουν κληθεί σε
εκδήλωση, στην ΕΣΗΕΑ, στις 17 Απριλίου, προκειμένου να τους
χορηγηθούν οι βεβαιώσεις παρακολούθησης του σεμιναρίου και να
συζητηθούν σε φιλικό κλίμα τα συμπεράσματα των σεμιναρίων.
Υπενθυμίζεται ότι επειδή
προσδοκία, με αποτέλεσμα

οι
να

συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε
δημιουργηθεί μεγάλη λίστα

αναμονής, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διενέργεια νέου
κύκλου σεμιναρίων μέρος του οποίου θα επικεντρωθεί ακόμη
περισσότερο στα πρακτικά ζητήματα των νέων Μέσων. Για το νέο
κύκλο των σεμιναρίων, η οργάνωση του οποίου βρίσκεται σε
προπαρασκευαστικό στάδιο, θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.
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