Νέοι
κύκλοι
σεμιναρίων
ελληνικής
γλώσσας
και
ορθοφωνίας
θα
πραγματοποιηθούν στην ΕΣΗΕΑ.
Η ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει την πραγματοποίηση
ενός νέου κύκλου
σεμιναρίων Ελληνικής Γλώσσας, και ενός ακόμη κύκλου σεμιναρίων
Ορθοφωνίας, με την πεποίθηση ότι θα αποτελέσουν σημαντικά
εργαλεία γνώσεων για τα μέλη μας στο νέο εργασιακό περιβάλλον
που έχει διαμορφωθεί.
Το

Διοικητικό

Συμβούλιο

έλαβε

τη

σχετική

απόφαση

στη

συνεδρίαση της 24ης Δεκεμβρίου 2017, με στόχο οι δημοσιογράφοι
μέλη
μας να
εμπλουτίσουν
τις γνώσεις τους και να
υποστηρίξουν με επάρκεια το βασικό εργαλείο της
δουλειάς
τους.
Αποφάσισε την πραγματοποίηση δύο κύκλων σεμιναρίων:
Το σεμινάριο γλώσσας, αρχίζει την Τρίτη, 30 Ιανουαρίου
2018, στις 10 το πρωί, και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 13
Μαρτίου 2018. Υπεύθυνος υλοποίησης του σεμιναρίου είναι
ο δημοσιογράφος, συγγραφέας ιστορικός ερευνητής και
διακεκριμένος μεταφραστής των Ομηρικών επών, κ. Κώστας
Δούκας.
Το αμέσως επόμενο διάστημα, θα πραγματοποιηθεί ένας
ακόμη κύκλος σεμιναρίων ορθοφωνίας, έπειτα από τους δύο
κύκλους, που πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία το
2009 και το 2015. Υπεύθυνοι για το σεμινάριο είναι ο
πρώην αρχισυντάκτης, εκφωνητής και παρουσιαστής της ΕΡΤ,
κ. Αργύρης Κουσούρης και η δημοσιογράφος και πρώην
παρουσιάστρια της ΕΡΤ, κυρία Στέλλα Παπαδοπούλου. Θα
εκδοθεί έγκαιρα νέα ανακοίνωση μόλις καταρτιστεί το
τελικό πρόγραμμα .

Το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει κανένα
κόστος από πλευράς συμμετεχόντων για την παρακολούθηση των
σεμιναρίων, ούτε και από την ΕΣΗΕΑ, αφού οι διδάσκοντες
προθυμοποιήθηκαν να διδάξουν αφιλοκερδώς.
Η ΕΣΗΕΑ, μετά το πέρας των σεμιναρίων και σε ημερομηνία, που
θα ανακοινωθεί εγκαίρως, θα χορηγήσει βεβαιώσεις στους
συμμετέχοντες. Το δικαίωμα απουσιών ορίζεται στο 10% των
συνολικών ωρών. Υπενθυμίζεται ότι αποτελεί υποχρέωση των
συμμετεχόντων η υπογραφή στο παρουσιολόγιο, πριν την έναρξη
της παράδοσης.
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Ένωσης,
Ακαδημίας 20, στην αίθουσα εκδηλώσεων «Γεώργιος Καράντζας» (1ος
όροφος).
Το

Διοικητικό

Συμβούλιο

καλεί

τους

ενδιαφερόμενους

να

εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο σεμινάριο γλώσσας,
γραπτά στο email: seminaria@esiea.gr ή στο φαξ: 210-3632608
και τηλεφωνικά στο 210-3675505, έως τις 25 Ιανουαρίου 2018.
Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο σεμινάριο ορθοφωνίας, θα
ενημερωθούν με νεώτερη ανακοίνωση. Επισημαίνουμε ότι, σε
περίπτωση που οι αιτήσεις ξεπεράσουν τον μέγιστο αριθμό
συμμετεχόντων, θα δοθεί προτεραιότητα στα άνεργα μέλη της
ΕΣΗΕΑ.

Περιεχόμενο και πρόγραμμα των σεμιναρίων:

1 ο Σεμινάριο: Η Γέννηση η Διαδρομή και οι Μεταλλάξεις της
Ελληνικής Γλώσσας
Υπεύθυνος: Κώστας Δούκας.
Διάρκεια: Δέκα ώρες και τριάντα λεπτά.

Χρόνος Υλοποίησης:
13/3/2018.

Επτά

εβδομάδες,

από

30/1/2018

έως

Παράδοση: Κάθε Τρίτη πρωί, από τις δέκα έως τις έντεκα και
μισή.
Ενότητες:
1. Ετυμολογήσεις και παραγωγή λέξεων.
2. Το γλωσσικό φαινόμενο και η εξακτίνωση του Μεσογειακού
Πελασγικού Αιγαιοκρητικού γλωσσικού ιδιώματος στην
οικουμένη.
3. Η πινακίδα του Δισπηλιού Καστοριάς, η πρώτη ελληνική
<γωνιώδης γραφή>.
4. Ο Δίσκος της Φαιστού, η πρώτη ελληνική ιερογλυφική
γραφή, προπομπός τής σύγχρονης τυπογραφίας.
5. Γραμμική Γραφή Β’ και πλήρης ανάγνωση πινακίδων της
Πύλου για πρώτη φορά με βάση το συλλαβάριο Βέντρις.
6. Ο Όμηρος και η γλώσσα του ως μήτρα των Ευρωπαϊκών
γλωσσών.
7. Ποια γλώσσα μιλάμε σήμερα, και η κακοποίησή της από τα
ηλεκτρονικά ΜΜΕ.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σεμιναρίου γλώσσας:
ΤΡΙΤΗ
10:00-11:30

30/1/2018

ΩΡΑ

ΤΡΙΤΗ
10:00-11:30

6/2/2018

ΩΡΑ

ΤΡΙΤΗ
10:00-11:30

13/2/2018

ΩΡΑ

ΤΡΙΤΗ
10:00-11:30

20/2/2018

ΩΡΑ

ΤΡΙΤΗ
10:00-11:30

27/2/2018

ΩΡΑ

ΤΡΙΤΗ
10:00-11:30

6/3/2018

ΩΡΑ

ΤΡΙΤΗ
10:00-11:30

13/3/2018

ΩΡΑ

2ο Σεμινάριο: Ορθοφωνία
(Προπαρασκευαστικό στάδιο- θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση).

Υπεύθυνοι: Αργύρης Κουσούρης και Στέλλα Παπαδοπούλου.
Διάρκεια: Είκοσι ώρες.
Χρόνος Υλοποίησης: Δέκα εβδομάδες.

Τα μαθήματα πρακτικής και άσκησης,
πραγματοποιηθούν, είναι τα ακόλουθα:

τα

1. Ορθοφωνίας.
2. Μορφοφωνολογίας.
3. Ορθός λόγος στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

οποία

θα

