Τη Δευτέρα 6 Μαΐου αρχίζει ο
β’ κύκλος των σεμιναρίων της
ΕΣΗΕΑ
Τη Δευτέρα, 6 Μαΐου, αρχίζει ο β’ κύκλος των σεμιναρίων της
ΕΣΗΕΑ για τα “Νέα Μέσα” με τη θεωρητική ενότητα και θα
συνεχιστεί με τα τέσσερα πρακτικά εργαστήρια, έως και τις 5
Ιουνίου 2019.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ευχαριστεί και πάλι τους
συναδέλφους για την ανταπόκρισή τους στην προσπάθειά του να
προσφέρει κατάρτιση στα μέλη της Ενώσεως για θέματα ψηφιακής
δημοσιογραφίας.
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, οι αιτήσεις συμμετοχής ξεπέρασαν
τις εκατόν πενήντα (150) και τις προηγούμενες ημέρες
καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου να ικανοποιηθεί το
σύνολο των ενδιαφερομένων συναδέλφων.
Οι συμμετέχοντες, αύριο το πρωί, θα λάβουν ηλεκτρονικά
μηνύματα από το γραφείο υλοποίησης προγραμμάτων της ΕΣΗΕΑ, με
τα οποία θα ενημερώνονται σε ποια εργαστήρια έχουν ενταχθεί.
Για τη δημιουργία των σχετικών τμημάτων, ελήφθησαν υπόψη τα
ανακοινωθέντα κριτήρια και η σειρά προτίμησης που εκδήλωσαν οι
συμμετέχοντες στις αιτήσεις τους.
Οι υπόλοιποι συνάδελφοι έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το
επιθυμούν, να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια, καθήμενοι στις
θέσεις της αίθουσας χωρίς τη δυνατότητα χρήσης υπολογιστή.

Υπενθυμίζεται ότι:
Όλοι οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να παρακολουθήσουν
τις εισηγήσεις του θεωρητικού κύκλου της πρώτης
εβδομάδας (Δευτέρα 6/5 και Τετάρτη 8/5), με εξαίρεση

τους απόφοιτους του Α’ κύκλου των σεμιναρίων, οι οποίοι
ήδη έχουν διδαχθεί το σχετικό υλικό.
Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο είναι απαραίτητη
προϋπόθεση η βασική γνώση Η/Υ.
Συνιστά υποχρέωση των συμμετεχόντων η υπογραφή στο
παρουσιολόγιο, πριν την έναρξη της παράδοσης.
Το δικαίωμα απουσιών ορίζεται στο 10% των συνολικών ωρών
(12 ώρες για τους αποφοίτους του Α’ κύκλου και 18 ώρες
για τους νέους εκπαιδευόμενους).
Είναι απαραίτητη η χρήση δικού τους Η/Υ (laptop ή
tablet).
Είναι απαραίτητη η επίδειξη ταυτότητας μέλους της ΕΣΗΕΑ
την πρώτη ημέρα της συμμετοχής τους.

Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν την πρόθεση ή τη δυνατότητα τελικώς
να παρακολουθήσουν το σεμινάριο, παρακαλούνται όπως
αποστείλουν σχετικό mail ακύρωσης της συμμετοχής τους (στο
seminaria@esiea.gr).
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